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SoBrE NÓS
CEBDS

O CEBDS é uma associação civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável nas em-
presas que atuam no Brasil, por meio da articulação junto aos governos e à sociedade civil, além de divulgar os 
conceitos e práticas mais atuais do tema. Hoje reúne mais de 70 dos maiores grupos empresariais do país, com 
faturamento de cerca de 40% do PIB e responsáveis por mais de um milhão de empregos diretos. Representan-
te no Brasil da rede do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que conta com quase 60 
conselhos nacionais e regionais em 36 países e de 22 setores industriais, além de 200 grupos empresariais que 
atuam em todos os continentes.

o qUE É a CtMoBi
A Câmara Temática de Moblidade Sustentável (CTMobi) é formada por grandes empresas brasileiras e tem a 

proposta de tratar dos temas relacionados à logística, ao transporte e à mobilidade de forma sustentável, ajudan-
do as empresas a aproveitarem novas oportunidades de mercado. Além disso a câmara oferece uma plataforma 
segura para troca de conhecimento, experiências e melhores práticas voltadas à melhoria da mobilidade urbana 
e corporativa, bem como da gestão de frotas sustentáveis.

Representantes (2015 - 2017):
Presidente: Felipe Salgado - Ipiranga
Vice-presidente: Ricardo Kenzo - Siemens
Coordenador: Luan Santos - CEBDS

Wri BraSiL CiDaDES SUStENtÁvEiS
WRI Brasil Cidades Sustentáveis trabalha com os gestores municipais e prefeitos das cidades para desenvol-

ver projetos que tenham impactos reais, com foco em mobilidade, desenvolvimento urbano, segurança viária, 
resiliência e governança. Apoia cidades na implementação de projetos de desenvolvimento urbano orientados 
ao transporte, sistemas de BRT, desenvolvimento de planos de mobilidade, segurança viária e de incentivo à 
participação social. Trabalha com mais de 15 cidades brasileiras, incluindo capitais, como Rio de Janeiro, São 
Paulo e Belo Horizonte.
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iNtroDUÇÃo

C i dades são o motor da inovação e do crescimen-
to econômico. Juntas, elas representam, apro-

ximadamente, 80% do PIB gerado no mundo. A concen-
tração de atividades, serviços e oportunidades para uma 
melhor qualidade de vida atrai as pessoas para os grandes 
centros urbanos. Não por acaso, a porcentagem da popu-
lação mundial que vive em cidades aumentou de 30% em 
1950 para 54% em 2014. Essa tendência deve atingir 66% 
em 2050, adicionando 2,5 bilhões de pessoas nas áreas 
urbanas. Enquanto a urbanização representa uma grande 
oportunidade de desenvolvimento para as cidades, espe-
cialmente aquelas localizadas nos países emergentes, ela 
também dá origem a enormes desafios, como é o caso do 
desenvolvimento urbano sustentável, no qual a mobilidade 
urbana está inserida. 

Cidades pouco planejadas incentivam o uso de veículos 
particulares devido a deslocamentos mais longos. Além dis-
so, elas desestimulam viagens não motorizadas e compro-
metem a qualidade do transporte coletivo, uma vez que 
maiores distâncias devem ser percorridas para atender 
à população e captar passageiros da periferia. Juntos, os 
congestionamentos, o consumo de energia, as emissões de 
carbono, a poluição do ar, entre outros problemas decor-
rentes do estímulo ao uso do automóvel geram custos que 
podem atingir até 10% do PIB das cidades.

Com o Brasil enfrentando um momento de crise, é pro-
vável que os altos investimentos necessários para a cons-
trução de novas infraestruturas e consequente ampliação 
da oferta de transporte se tornem mais raros. Nesse con-
texto, soluções de Gestão da Demanda de Viagens (GDV) 
que têm por objetivo a otimização do uso da infraestrutura 
e dos serviços de transporte existentes se mostram uma 
solução mais acessível em termos econômicos.

GDV é um conjunto de medidas que influenciam o 
comportamento das pessoas com o intuito de reduzir ou 
redistribuir a demanda de viagens. Esse conjunto de me-
didas pode ser representado por incentivos que estimu-
lem a alteração do horário da viagem, da rota, do modo 
de transporte, do destino, da frequência ou do seu custo. 
Uma medida de GDV bastante utilizada no cenário inter-

nacional, mas ainda nova no Brasil, é incorporar esses con-
ceitos dentro da cultura das organizações, tanto públicas 
quanto privadas: a mobilidade corporativa.

Vivencia-se um momento decisivo no combate a mu-
danças climáticas. A conclusão da COP 21 (Conference of 
Parties) é um marco no combate à mudança climática, no 
qual o transporte possui um papel fundamental. A poten-
cial redução de emissões de gases do efeito estufa através 
da adoção de estratégias de mobilidade corporativa re-
presenta uma oportunidade a ser explorada por cidades 
e organizações em direção às metas para uma economia 
de baixo carbono acordadas em nível governamental pelo 
Paris Agreement e a coalizão empresarial We Mean Business. 
Esses compromissos representam um momento único 
para ações que promovam a sustentabilidade, como as de-
senvolvidas pelas organizações associadas ao CEBDS.

oBJEtivoS

A parceria entre o CEBDS e o WRI Brasil Cida-
des Sustentáveis, firmada em setembro de 2015, 

tem por finalidade o desenvolvimento de um estudo que 
indique o potencial econômico da implementação de me-
didas de mobilidade corporativa que estimulem o uso de 
meios de transporte mais sustentáveis e que gerem redu-
ção de custos. O projeto tem como objetivos: 

• introduzir o conceito e apresentar boas práticas de 
mobilidade corporativa;

• mapear os custos relacionados a transporte nas or-
ganizações participantes;

• identificar medidas de mobilidade corporativa que 
podem ser implementadas para reduzir custos. 

Seis organizações participaram do projeto: Allianz, 
Braskem, CEBDS, Ecofrotas, Michelin e Shell. Essas orga-
nizações são lideradas pelos departamentos de sustentabi-
lidade, mas o projeto também envolveu as áreas financeira, 
de gestão de frotas, entre outras.



10  •  Mobilidade Corporativa

3. Mobilidade 
Corporativa



CEBDS  •  11 

N a esfera corporativa, as questões de transpor-
te resultam em uma série de problemas, como 

maiores custos de transporte ou contínua necessidade de 
aumentar o número de vagas de estacionamento (Figura 1). 
O que muitas vezes não se percebe é que o setor corpo-
rativo, assim como os órgãos públicos, também possui um 
papel fundamental nas questões e na busca por soluções 
dos problemas atrelados ao transporte, especialmente os 
relacionados ao horário de pico, uma vez que os desloca-
mentos a trabalho tendem a refletir a maior porcentagem 
de viagens nesses períodos.

Nas grandes cidades brasileiras, aproximadamente 
50% de todos os deslocamentos realizados diariamente 
têm como motivo o trabalho. Esses trajetos são respon-
sáveis por consumir entre 55 e 85minutos ou de 10 a 15 
dias por ano de cada funcionário. Uma das principais cau-
sas para essa elevada perda de tempo é o fato de a maio-

ria das organizações contar com uma jornada de trabalho 
com horários de início e término coincidentes. Não por 
acaso três cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Salvador e 
Recife) figuram entre as dez que apresentam os piores 
índices de congestionamento, além de possuírem tempos 
de deslocamento, aproximadamente, 70% maiores nos 
horários de pico.

Outro agravante que pode ser ressaltado é o fato de a 
maior parte dos automóveis estar ocupada por uma única 
pessoa. Isso não só gera congestionamentos nos acessos e 
no entorno dos locais de trabalho, como requer uma maior 
oferta de vagas de estacionamento, que apresentam um 
alto custo de construção e manutenção, tanto para as or-
ganizações como para o setor público. Por fim, também 
devem ser considerados os impactos ambientais, pois 47% 
das emissões de CO2eq do setor de energia no Brasil são 
provenientes do transporte.

DESLoCaMENto  
CaSa-traBaLho

Durante o workshop de sensibilização realizado no dia 24 de 
setembro de 2015, em São Paulo, foram promovidas interações 
entre os participantes de cada empresa. Uma das dinâmicas teve 
como finalidade verificar como o deslocamento ao trabalho afeta 
o dia a dia de cada um. Os participantes relataram quanto tempo 
perdem no trânsito diariamente e qual modo de transporte utili-
zam. A média de tempo gasto foi de 45minutos na ida e de 53 na 
volta. Os participantes também foram incentivados a comparti-
lhar sua pior experiência no deslocamento ao trabalho.
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FiGura 1: Problemas de transporte enfrentados pelas organizações e por seus funcionários

Embora as organizações não controlem a forma como 
seus funcionários se deslocam ao trabalho, elas estimulam, 
muitas vezes, sua escolha modal. Por exemplo, ao prover 
auxílio- combustível ou vaga de estacionamento grátis para 
os funcionários e ao descontar os 6% do contracheque 
referente ao vale-transporte, a organização incentiva a uti-
lização do automóvel em detrimento do transporte cole-
tivo. Através da adoção de uma estratégia de mobilidade 
corporativa, as empresas são induzidas a revisar as atuais 
políticas internas existentes que podem influenciar o pa-
drão de deslocamento dos seus funcionários e incentivar 
a mudança de hábitos ao prover informações e incentivos 
para o uso de modos de transporte mais sustentáveis e efi-
cientes em relação ao automóvel.

Em virtude de os deslocamentos por motivo de traba-
lho ocorrerem em um padrão regular, pode-se gerenciar 
mais facilmente alternativas a dirigir sozinho ao escritório. 
Por essa razão, a adoção de estratégias de mobilidade cor-
porativa tem o potencial de reduzir entre 10% e 24% o 
número de viagens de automóvel com um único ocupante. 
Os benefícios decorrentes do plano de mobilidade corpo-
rativa, assim como as medidas que podem compô-lo são 
explorados nas próximas seções. 

3.1 Benefícios
Os benefícios oriundos da mobilidade corporativa po-

dem compor uma lista extensa. A identificação dos mais 

importantes para uma determinada organização depende 
de condicionantes locais. Os benefícios almejados definem 
a ênfase e as medidas a serem contempladas pela estratégia 
de mobilidade corporativa a ser adotada. Eles podem ser 
percebidos pela organização, pelos funcionários e pela re-
gião do entorno ao local de trabalho:

ORGANIzAçãO:

• redução dos custos associados aos transportes (es-
tacionamento, auxílio-combustível, frota);

• redução da demanda por vagas de estacionamento;

• retenção de talentos e redução da rotatividade;

• melhoria da imagem corporativa frente a parceiros 
e sociedade;

• cumprimento de metas de sustentabilidade;

• otimização do uso do espaço;

• redução do absenteísmo (faltas no trabalho);

• melhoria na pontualidade dos funcionários;

• aumento da acessibilidade ao local de trabalho.

FUnCIOnáRIOS:

• melhoria da qualidade de vida;

• aumento da produtividade;

• maior satisfação com o trabalho;

• redução dos custos com transporte;

• redução do tempo perdido em deslocamentos.

Cenário atual
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REGIãO:

• redução da poluição local e da emissão dos gases do efeito estufa;

• redução do congestionamento local;

• diminuição dos acidentes de trânsito quando houver aumento no uso 
do transporte coletivo e não motorizado de qualidade.

3.2 Medidas
Diversas medidas podem compor a estratégia de mobilidade corporativa. 

A escolha por quais medidas adotar depende não só dos benefícios almejados, 
mas também de características da organização, por exemplo, número e perfil 
dos funcionários e políticas adotadas. A escolha também depende do local em 
que a organização se situa e de sua acessibilidade, seja por transporte privado, 
coletivo ou não motorizado. A adoção de uma medida isolada não consegue 
impactar todos os funcionários, por isso é necessário que se trabalhe com um 
conjunto. Elas podem ser classificadas em três grupos: 

• PROMOçãO DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE – tem 
por objetivo incentivar o uso de meios mais sustentáveis de transporte 
e otimizar o uso do automóvel. O maior ou menor potencial de cada 
uma das medidas está, normalmente, associado à localização da organi-
zação e ao seu número de funcionários. Entre elas estão o incentivo à 
caminhada, ao uso da bicicleta, do transporte coletivo, do ônibus freta-
do e da carona;

• mUDAnçA nA JORnADA DE TRABALHO – tem por objetivo modi-
ficar a jornada de trabalho e, assim, mudar o horário do deslocamento 
dos funcionários ou, até mesmo, eliminar a necessidade do desloca-
mento em si. Sua adoção depende das políticas incentivadas pela or-
ganização e pode ser feita através da adoção de teletrabalho, horário 
flexível, horário escalonado e semana comprimida;

• MEDIDAS FINANCEIRAS E DE SUPORTE – têm por objetivo incenti-
var o uso de meios mais sustentáveis de transporte ou otimizar o uso do 
automóvel, através da adoção de incentivos e desincentivos financeiros, 
política de volta garantida para casa e marketing.

Algumas medidas possuem uma série de ações que podem ser desenvol-
vidas. Cada uma dessas ações varia quanto ao investimento, tempo para im-
plementação, entre outros fatores. Ações de curto prazo, como prover infor-
mações sobre o transporte coletivo e sobre as ciclovias no entorno, inspiram 
confiança e credibilidade ao mostrar resultados imediatos aos funcionários. A 
maioria das medidas, no entanto, se destina a mudanças de longo prazo. Os cus-
tos estão geralmente associados a melhorias das instalações, como implantação 
de bicicletários e salas de teleconferência. Eles também podem incluir subsídios 
(pagamento do ônibus fretado, desconto no estacionamento para carona). Ou-
tras medidas podem gerar economias ou receitas para a organização, como 
no caso da introdução da cobrança pelo estacionamento. A tabela 1 mostra 
algumas das ações de mobilidade corporativa que podem ser postas em prática.

BENEFÍCioS 
oFErECiDoS 

pELaS EMprESaS

Durante o workshop de 
sensibilização realizado no dia 

24 de setembro de 2015, em 
São Paulo, uma das dinâmicas 
teve como finalidade verificar 

os benefícios de transporte 
disponibilizados pelas organi-
zações. Entre os mais comuns 

estavam: vale-transporte com 
desconto de 6% (uma empre-

sa concedia o benefício inte-
gralmente), estacionamento 

gratuito, auxílio-combustível, 
horário flexível e táxi corpora-

tivo (radiotáxi). Entre os que 
mais chamaram atenção dos 

participantes estão: “sex-
ta-feira curta” (jornada até 

as 14h), benefícios flexíveis 
(escolha entre vaga de esta-

cionamento, vale-alimentação 
e refeição, entre outros) e con-
vênio e desconto em academia 

de ginástica.
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TaBEla 1: Medidas e ações de mobilidade corporativa

MEDiDa aÇÃo

Caminhada
Disponibilização de informações sobre serviços próximos e rotas de transporte coletivo

Disponibilização gratuita de guarda-chuvas 

Bicicleta
Disponibilização de armários, cadeados, vestiários e de estacionamento para bicicletas

Manutenção gratuita

Transporte coletivo

Disponibilização de informações sobre as rotas

Flexibilização de horários de entrada e saída

Subsídio do vale-transporte

Ônibus fretado

Disponibilização de rotas conectando pontos estratégicos ou residências dos funcionários

Disponibilização de serviço em mais de um horário

Utilização de veículos mais convenientes (wi-fi, água, ar-condicionado)

Subsídio integral ou parcial do custo

Carona

Disponibilização de vagas preferenciais

Desconto no valor do estacionamento

Facilitação do ridematching através de software especializado

Teletrabalho

Disponibilização de fones e câmeras de vídeo

Qualificação do local de trabalho escolhido pelo funcionário

Compensação mensal pelos gastos de energia e internet

Horário flexível
Flexibilidade no horário de almoço

Flexibilidade no horário de entrada e saída

Horário escalonado Ajuste de horários para funcionários que levam/buscam os filhos da escola

Semana comprimida Implantação da política

incentivos e 
desincentivos financeiros

Cobrança do estacionamento

Troca do custo da vaga por outro benefício

Volta garantida  
para casa

Em caso de emergência, disponibilização de táxi ou carro compartilhado para funcionários 
que utilizam modos sustentáveis de transporte

Marketing
Reconhecimento dos funcionários que adotam alternativas mais sustentáveis

Promoção de eventos
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SEATTLE CHILDREN’S HOSPITAL

As áreas destinadas a estacionamento nos mais 
diversos ramos de negócios são, de certa forma, 
desperdício de espaço. As empresas gastam re-
cursos valiosos para construir e manter extensas 
áreas de estacionamento que poderiam ser desti-
nadas para a atividade-fim. 

Em 2007, o hospital infantil de Seattle -  Seattle 
Children’s Hospital (SCH) - decidiu duplicar suas 
instalações. Para isso, no entanto, seria necessário 
que se ampliasse o estacionamento para funcioná-
rios. Seriam gastos US$ 20 milhões só para cons-
truir 500 novas vagas, exigidas pela lei municipal 
devido ao aumento de área construída computável. 
O SCH decidiu inverter essa lógica e priorizar o uso 
do espaço para fazer o que se propõe a fazer: aten-
der crianças, e não guardar carros.

O SCH identificou no programa de mobilidade 
corporativa uma oportunidade de convencer o se-
tor municipal de que a criação de novas vagas não 
seria necessária. Intensificaram-se os incentivos 
para a modificação dos padrões de viagens de seus 
funcionários e para o uso de meios de transporte 
mais sustentáveis, reduzindo, dessa forma, a de-
manda por espaços para automóveis. Como con-
sequência, foi possível economizar consideráveis 
recursos que seriam gastos na construção de mais 
vagas de estacionamento.

Para proporcionar a imensa mudança de cultura 
capaz de alterar o comportamento de viagens dos 
seus colaboradores, o hospital usou a tática conhe-
cida em inglês como carrots and sticks (cenouras e 
bastões), dando, de um lado, recompensas e, de ou-
tro, desincentivos para o uso do automóvel.

O principal desestímulo foi cobrar pelo estacio-
namento. Não mensalmente, como é a prática, mas 
sim diariamente e com variação de preço por hora do 
dia — em períodos de maior ocupação, o valor é mais 
alto. Essa pequena mudança da periodicidade da co-
brança pela vaga implica que as pessoas repensem 
nos custos cada vez que elas escolhem ir de automó-
vel. Algumas das medidas adotadas pelo SCH são:

• incentivos a alternativas de transporte;

• shuttle entre o hospital e estações de transpor-
te coletivo;

• carros compartilhados para viagens de trabalho 
durante o expediente;

• aulas gratuitas para ensinar funcionários a an-
dar de bicicleta;

• bicicletário, armários, cadeados, vestiários com 
toalhas e manutenção gratuita de bicicletas; 

• desconto na compra de bicicletas e acessórios;

• disponibilização de bicicletas do hospital para 
funcionários que pedalam ao menos duas vezes 
por semana para o trabalho;

• serviço de vanpool;

• pagamento de viagens de táxi, em casos de 
emergência, (Volta para Casa Garantida) para 
funcionários que não dirigem para o trabalho;

• subsídio integral aos custos com transporte co-
letivo;

• incentivos financeiros;

• bônus mensal para funcionários que se deslo-
cam ao trabalho com modos alternativos a diri-
gir sozinho (a pé, de bicicleta, carona ou trans-
porte coletivo);

• desconto no estacionamento para quem oferece 
carona;

• mudança na jornada de trabalho;

• teletrabalho;

• semanas comprimidas de trabalho;

• comunicação e reconhecimento;

• intranet com informações sobre transporte do 
entorno;

• star commuter (funcionário do mês que se des-
taca pela mobilidade sustentável).

Para o SCH, são determinantes para o sucesso do 
programa de mobilidade corporativa o suporte da li-
derança do hospital e a comunicação coerente e con-
sistente sobre os princípios que guiam o programa. 
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4. Levantamento 
DE DaDoS
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LEvaNtaMENto DE DaDoS
 

A ntes mesmo de existir uma estratégia de mobi-
lidade corporativa, é provável que já exista uma 

série de políticas corporativas que influenciam os hábitos 
de deslocamento dos funcionários. Algumas políticas esti-
mulam viagens mais sustentáveis e eficientes, enquanto ou-
tras agem como barreiras a isso. Estas também são fontes 
de custos para as organizações. Esses custos foram cole-
tados através de uma planilha de custos desenvolvida pelo 
WRI Brasil Cidades Sustentáveis (Apêndice A), que está 
estruturada em dez módulos:

• vagas de estacionamento;

• auxílio-combustível;

• táxis e veículos corporativos;

• vale-transporte;

• ônibus fretado;

• bicicleta e caminhada;

• incentivos e desincentivos financeiros de mobilidade;

• teletrabalho;

• recrutamento e treinamento.

Cada um dos módulos possui diferentes critérios que 
avaliam tanto os custos diretos e de oportunidade pro-
venientes de cada medida, bem como o número de fun-
cionários beneficiados por ela. O custo de oportunidade 
representa o montante/valor potencial que se perde/dei-
xa de ganhar em função de uma determinada escolha em 
detrimento de outra. Ou seja, que benefícios poderiam 
ser ganhos caso se optasse por uma ação alternativa. Por 
exemplo, ao disponibilizar uma vaga gratuita de estaciona-

mento, opta-se por não ganhar a receita proveniente da 
mensalidade do aluguel desse espaço.

A planilha considera: (i) despesas provenientes da ins-
talação de infraestruturas (custos de capital - por exemplo, 
implantação de bicicletário), bem como de gastos perió-
dicos (por exemplo, despesa mensal com vale-transporte 
ou auxílio-combustível); (ii) economias provenientes, por 
exemplo, de uma menor taxa de rotatividade ou do au-
mento da produtividade dos funcionários a partir da ado-
ção de medidas específicas; e (iii) receitas provenientes, 
por exemplo, de políticas de cobrança de estacionamento.

A coleta dos dados foi realizada pelas próprias orga-
nizações, sendo prestado auxílio pelo WRI Brasil Cidades 
Sustentáveis quando requisitado. Cinco das seis organiza-
ções participantes preencheram a planilha de custos e tive-
ram seus dados analisados.

Durante o processo, os participantes relataram difi-
culdades em levantar alguns dos dados, por exemplo, os 
relacionados a ressarcimento de táxi em viagens, já que 
muitas vezes não há separação entre despesas de trans-
porte, alimentação e outras que eventualmente ocorrem 
durante as viagens. Também foi percebida a dispersão 
dos custos entre diferentes setores das organizações. Os 
módulos ‘bicicleta e caminhada’, ‘incentivos e desincen-
tivos financeiros de mobilidade’ e ‘recrutamento e trei-
namento’ se mostraram não aplicáveis tanto pelo fato de 
as empresas participantes não terem medidas desse tipo 
em vigor quanto por não conseguirem estratificar o custo 
relacionado ao transporte.

Algumas políticas estimulam viagens 
mais sustentáveis e eficientes, 
enquanto outras agem como barreiras 
a isso. Estas também são fontes 
de custos para as organizações.
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5. análise 
DE DaDoS
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A análise de dados está dividida em dois momen-
tos. No primeiro, explora-se o perfil dos custos 

relacionados a transporte de cada empresa. Já no segun-
do, utiliza-se a técnica de benchmarking para comparar os 
dados entre as organizações participantes. Para essas aná-
lises, foi levado em consideração que as vagas de estacio-
namento pertencentes às empresas possuem um custo de 
oportunidade equivalente ao custo da mensalidade de uma 
vaga na região onde ela se situa.

5.1 Perfil dos custos  
das empresas

As figuras 2, 4, 6, 8 e 10 apresentam o perfil dos cus-
tos relacionados a transporte de cada uma das empresas 
participantes. Esses custos podem ser subdivididos em 
custos com benefícios para o transporte motorizado indi-
vidual (vaga de estacionamento, auxílio-combustível, veí-

culos corporativos e táxi) e em custos com benefícios aos 
meios de transporte sustentáveis (vale-transporte, ônibus 
fretado, van intersite e teletrabalho, o qual elimina a ne-
cessidade de deslocamentos e, por isso, é considerado). 
Percebeu-se que, entre as empresas participantes que for-
neceram os dados, quatro de cinco possuem mais custos 
com benefícios ao transporte individual do que com modos 
mais sustentáveis. Entre as cinco empresas, esses custos 
variam entre 32% e 77%. 

Os dados levantados também permitiram saber quan-
tos funcionários são beneficiados através de cada medida. 
Dessa forma, foram simulados perfis de funcionários com 
acesso a diferentes combinações de benefícios, por exem-
plo, vaga de estacionamento e auxílio-combustível. A análi-
se não necessariamente corresponde à realidade praticada, 
mas tem por finalidade ilustrar a diferença entre os custos 
arcados pela empresa com cada perfil de funcionário. Essas 
análises são apresentadas nas figuras 3, 5, 7, 9 e 11.

FiGura 2: representatividade do custo de cada benefício – Empresa a 

69% dos 
custos estão 
relacionados 
a incentivos 
ao transporte 
motorizado 
individual.

FiGura 3: Custo mensal por perfil de funcionário – Empresa a
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FiGura 4: representatividade do custo de cada benefício – Empresa B1
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55% dos custos 
estão relacionados a 
incentivos ao transporte 
motorizado individual.

Quando acrescentados 
os gastos com táxis 
em deslocamentos 
em viagens, a 
representatividade 
sobre para 79%.

FiGura 5: Custo mensal por perfil de funcionário – Empresa B2

R$ 0 

R$ 166

R$ 0 

R$ 240

R$ 240 

R$ 0 

R$ 240 

R$
 0

R$
 5

0

R$
 1

00

R$
 1

50

R$
 2

00

R$
 2

50

R$
 3

00

 

 

 

 

 

 

 

Teletrabalho2

Bicicleta

Transp. Coletivo

Ônibus Fretado

Vaga de estacionamento

Vaga + Auxílio-Combustível

Veículo Corporativo

Vaga + Aux. C. + Veíc. Corp

Empresa não possui 
benefícios de 
veículo corporativo e 
auxílio-combustível.

32% dos custos estão 
relacionados ao 
transporte motorizado 
individual.

1 O custo com teletrabalho foi desconsiderado por representar um custo de capital.
2 Para o teletrabalho, foi declarado um custo inicial com infraestrutura de R$ 500.

FiGura 6: representatividade do custo de cada benefício – Empresa C
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3 Empresa informou que o custo com vale-transporte é baixo e, por isso, pode ser desconsiderado.

FiGura 7: Custo mensal por perfil de funcionário – Empresa C3
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Equivalente ao valor do 
benefício de mais de quatro 
funcionários que utilizam o 
ônibus fretado.

Equivalente ao valor do 
benefício de mais de dois 
funcionários que utilizam o 
ônibus fretado.

FiGura 8: representatividade do custo de cada benefício – Empresa D
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estão relacionados a 
incentivos ao transporte 
motorizado individual.

FiGura 9: Custo mensal por perfil de funcionário – Empresa D

Teletrabalho

Bicicleta

Transp. Coletivo

Ônibus Fretado

Vaga de estacionamento

Vaga + Auxílio-Combustível

Veículo Corporativo

Vaga + Aux. C. + Veíc. Corp

R$
 0

R$
 2

00

R$
 4

00

R$
 6

00

R$
 8

00

R$
 1

.0
00

R$
 1

.2
00

R$
 1

.4
00

R$ 0

R$ 0

R$ 167

R$ 0

R$ 234

R$ 524

R$ 803

R$ 1.328
Equivalente ao valor do 
benefício de mais de oito 
funcionários que utilizam o 
ônibus fretado.

Equivalente ao valor do 
benefício de mais de três 
funcionários que utilizam o 
ônibus fretado.
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FiGura 10: representatividade do custo de cada benefício – Empresa E
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estão relacionados ao 
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individual.

FiGura 11: Custo mensal por perfil de funcionário – Empresa E
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Equivalente ao valor do 
benefício de 25 funcionários 
que utilizam o ônibus 
fretado ou de 60 que usam o 
transporte coletivo.

Equivalente ao valor do 
benefício de quase três 
funcionários que utilizam o 
ônibus fretado ou de quase 
sete que usam o transporte 
coletivo.

5.2 Benchmarking
Utilizou-se a técnica de benchmarking funcional, a fim 

de comparar o desempenho de cada organização em rela-
ção aos dados levantados e de revelar as melhores práticas 
dos participantes. O processo de benchmarking tem sido 
amplamente utilizado por diversas organizações na área de 
transportes para: (i) estabelecer um sistema de medidas 
para o gerenciamento interno, (ii) usar o sistema de medi-
ção para a identificação das melhores práticas, (iii) dar su-
porte a tomadas de decisões nas organizações e (iv) prover 
informações comparativas para gerentes e governantes. As 
comparações realizadas são expostas a seguir.

5.2.1 Vaga de estacionamento

A porcentagem de funcionários beneficiados foi calcula-
da dividindo-se o número total de vagas de estacionamen-
to pertencentes à empresa mais as alugadas, se aplicável, 
pelo número total de funcionários da empresa. Entre 15% 
e 35% dos funcionários das empresas participantes possui 
acesso a uma vaga de estacionamento (figura 12). Apenas 

as empresas A e C necessitam alugar vagas adicionais, o que 
implica custos diretos com o benefício, além dos custos de 
oportunidade. A empresa D, além de disponibilizar vagas 
a 34% dos seus empregados, ainda ganha receita com o 
aluguel de 100 vagas para terceiros a R$ 120 por mês. 

Todas as vagas de estacionamento disponibilizadas pe-
las empresas A, B e C são gratuitas. Portanto, elas arcam 
com 100% dos seus custos. A empresa E cobra um valor 
simbólico de R$ 5 por mês; a receita gerada abate 1% 
dos custos de estacionamento. Já a empresa D cobra de 
55% de seus funcionários, que têm acesso a uma vaga, 
uma mensalidade de R$ 120, o que cobre 22% dos seus 
custos com o benefício. 

Os custos de uma vaga de estacionamento variam 
164% entre as empresas participantes (figura 13). Muito 
disso deve-se ao local em que elas estão situadas, sendo 
influenciado tanto pelo município quanto pela região da 
cidade. Percebe-se que o valor cobrado pela empresa D 
é apenas a metade do custo da vaga da região onde ela 
está localizada.
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FiGura 12: Funcionários beneficiados

FiGura 13: Custo de uma vaga (custo de oportunidade/aluguel) por mês

5.2.2 Auxílio-combustível

A porcentagem de funcionários beneficiados foi calcu-
lada dividindo-se o número de funcionários beneficiados 
com o auxílio-combustível pelo número total de funcio-
nários da empresa. A empresa B é a única que não for-
nece o benefício. A empresa A é a que mais disponibiliza 
o auxílio-combustível: 33% dos funcionários (figura 14).

A empresa D possui ainda 
mais 100 vagas locadas a 
terceiros.

As empresas A e C alugam 
vagas extras, possuindo 
custos diretos (além dos de 
oportunidade).32% 
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Contudo, ao considerar o valor do auxílio, percebe-se 
que a empresa A é a que fornece o menor valor, R$ 42 
mensais (figura 15). Na contramão, a empresa C, na qual 
apenas 3% dos funcionários recebem o benefício, o valor é 
de até R$ 1 mil mensais.
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FiGura 14: Funcionários beneficiados
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5.2.3 Veículo corporativo

A porcentagem de funcionários beneficiados foi calcu-
lada dividindo-se o número de funcionários beneficiados 
com um veículo corporativo pelo número total de funcio-
nários da empresa. A empresa B é a única que não dis-
ponibiliza veículos como parte do pacote de benefícios. A 
empresa D é a que mais disponibiliza acesso a veículos, 

13%, principalmente em função da atividade de alguns 
funcionários (figura 16). Embora a empresa E disponibilize 
apenas um veículo, ele é o que acarreta o maior custo, R$ 
7,5 mil mensais, um valor nove vezes maior que o gerado 
pelos veículos da empresa D (figura 17).

FiGura 16: Funcionários beneficiados
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13% Empresa D é a que 
mais disponibiliza 
veículos corporativos 
aos funcionários.

O custo por veículo 
corporativo da 
empresa E é mais de 
nove vezes maior que 
o da empresa D.

Quando considerados 
os deslocamentos de 
táxi durante viagens, 
a empresa B possui 
um custo de R$ 321 por 
funcionário por mês.

FiGura 17: Custo mensal por funcionário beneficiado
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5.2.4 Táxi

Para as análises, apenas foram considerados custos de 
ressarcimentos de táxi em deslocamentos dentro da cida-
de da empresa, pois somente a empresa B conseguiu co-
letar esse custo em deslocamentos durante viagens. Nesse 
cenário, a empresa C é a que mais tem despesas com res-
sarcimento de táxi, com uma média de R$ 125 por mês por 

funcionário (figura 18). Considerando-se, também, o cus-
to em viagens, a empresa B figura em primeiro com uma 
média de R$ 321 por mês por funcionário. Contudo, para 
uma comparação mais acurada, seria necessário possuir os 
dados das demais empresas.

FiGura 18: Custo mensal de ressarcimento com táxis por funcionário

A

B

C

D

E

R$ 34

R$ 80

R$ 125 

R$ 26 

R$ 19 

R$ 0 R$ 20 R$ 40 R$ 60 R$ 80 R$ 100 R$ 120 R$ 140



CEBDS  •  25 

Todas empresas 
possuem um custo 
similar com vale-
transporte.

5.2.5 Vale-transporte

A porcentagem de funcionários beneficiados foi calcu-
lada dividindo-se o número de funcionários que utilizam 
vale-transporte pelo número total de funcionários da em-
presa. A empresa C informou que poucos funcionários 
fazem uso do benefício, provavelmente por disporem de 
ônibus fretado, por isso seu custo pode ser desconsidera-
do. A empresa B é onde há maior demanda pelo benefí-
cio, com 59% dos funcionários recebendo o auxílio (figura 

19). Embora as empresas se situem em diferentes cidades, 
percebeu-se que o valor custeado por elas é semelhante, 
variando entre R$ 140 e R$ 167 mensais por funcionário 
(figura 20). Uma das causas para isso pode ser o limite de 
desconto de 6% imposto em lei e praticado por quatro das 
cinco empresas. Entre as demais, uma delas custeia inte-
gralmente o benefício, e a outra desconta 4,4%.

FiGura 19: Funcionários beneficiados

Figura 20: Custo mensal por funcionário beneficiado
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5.2.6 Ônibus fretado

A porcentagem de funcionários beneficiados foi calcu-
lada dividindo-se o número de funcionários beneficiados 
com o ônibus fretado pelo número total de funcionários 
da empresa. As empresas B e D não dispõem do serviço. A 
empresa C é a que possui mais funcionários utilizando esse 

meio de transporte, com 78% (figura 21). Ela também é a 
que possui os maiores custos com a medida, RS 641 por 
mês por funcionário (figura 22). Um dos motivos para isso 
deve-se ao fato de ela subsidiar integralmente o valor do 
transporte, enquanto as demais fazem-no parcialmente.

FiGura 21: Funcionários beneficiados
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Empresa C é a que 
mais disponibiliza 
o benefício, muito 
em função de sua 
localização geográfica.

Empresa C é a 
única que subsidia 
integralmente o 
ônibus fretado de 
seus funcionários.

FiGura 22: Custo mensal por funcionário beneficiado
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5.2.7 Van intersites

Apenas a empresa C possui um serviço de transporte 
entre diferentes unidades de uma mesma região. A medida 
é utilizada por 38% dos funcionários e possui um custo de 
R$ 14,50 por mês por funcionário.

5.2.8 Teletrabalho

A teletrabalho é praticado por três das empresas par-
ticipantes (A, B e E). Apenas a empresa E possui custos 
mensais com a medida (R$ 300). Esse valor é direcionado 
para auxílio com despesas de correios, energia elétrica, 
internet e impressão. A medida se aplica a 17% dos fun-
cionários e o teletrabalho é em tempo integral. A política 
adotada pela empresa B é diferente. O funcionário re-
cebe um valor de R$ 500 para adequação do espaço de 
trabalho, caracterizando um custo de capital. A medida 

se aplica a 12% dos funcionários e o teletrabalho é em 
tempo integral. Apesar de a empresa A também possuir 
funcionários realizando teletrabalho, a organização não 
relatou custos com a medida.

5.2.9 Resumo

Um resumo de todos os benefícios de transporte in-
dicando o percentual de funcionários com acesso a eles e 
seus custos por beneficiado é apresentado nas figuras 23 
e 24, respectivamente. Observou-se que o teletrabalho 
e os veículos corporativos são os que atingem uma me-
nor parcela de pessoas e que as vagas de estacionamento, 
muitas vezes oferecidas gratuitamente, são o único be-
nefício presente em todas as empresas. Em relação aos 
custos, percebeu-se que os veículos corporativos são o 
benefício mais custoso.
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FiGura 23: Funcionários beneficiados

O teletrabalho 
e os veículos 
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os benefícios 
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menor número de 
funcionários.

As vagas de 
estacionamento 
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em todas as 
empresas. Em sua 
grande maioria, 
são um benefício 
gratuito.

FiGura 24: Custo mensal por funcionário beneficiado
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6. Proposição 
DE MEDiDaS
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propoSiÇÃo DE MEDiDaS

F oram propostas dez medidas de mobilidade cor-
porativa que tivessem por finalidade possibilitar 

a redução de custos relacionados a transporte. Para cada 
medida foram considerados cenários, baseados nos dados 
anteriormente levantados pelas empresas participantes, 
que estimassem a potencial economia e a redução de cus-
tos diretos. As análises consideram pressupostos e limita-
ções que são descritos nos próximos itens.

6.1 Pressupostos
As análises conduzidas possuem os seguintes 

 pressupostos:

• estabeleceu-se que cada vaga de estacionamento 
apresenta um custo de oportunidade equivalente 
ao custo da mensalidade de uma vaga de estacio-
namento na região;

• adotaram-se faixas percentuais de redução de via-
gens em veículos individuais motorizados encon-
tradas na literatura internacional ou inferidas no 
projeto-piloto em São Paulo;

• adotou-se uma relação direta entre a redução do 
número de viagens e a redução de custos da orga-
nização com as medidas que favorecem o uso do 
veículo individual motorizado (vagas de estaciona-
mento e auxílio-combustível).

6.2 Limitações
As análises conduzidas possuem limitações, visto que 

não foram considerados:

• a monetarização do tempo e bem-estar dos fun-
cionários, tampouco os ganhos com redução das 
emissões de poluentes e gases do efeito estufa;

• os custos de manutenção do estacionamento (vi-
gilância, conservação, iluminação), já que apenas 
duas organizações disponibilizaram esses dados e 
eles eram muito distintos, não podendo ser extra-
polados para as demais;

• os custos de recrutamento e treinamento de no-
vos funcionários, já que não pode ser estabelecida 
uma correlação entre o motivo de desligamento 

do funcionário estar relacionado à dificuldade com 
o deslocamento diário e o aumento da rotatividade 
por falta de dados nas organizações estudadas;

• os custos de transporte dispendidos pelos 
 funcionários.

6.3 Medidas
A tabela 2 apresenta as faixas percentuais de redu-

ção de viagens em veículo individual motorizado adotadas 
para cada uma das medidas de mobilidade corporativa 
proposta. Os valores utilizados são provenientes de ex-
periências internacionais e do projeto-piloto conduzido 
em São Paulo.

Para as análises, considerou-se que:

• o custo atual das medidas de 6.3.1 a 6.3.9 conside-
ra a soma do custo de oportunidade e de aluguel 
de vagas de estacionamento com os gastos com 
auxílio-combustível;

• o custo atual da medida 6.3.10 considera os gastos 
com ressarcimento de táxi;

• o custo de oportunidade foi considerado na estima-
tiva do potencial de economia;

• a redução de custos diretos das medidas de 6.3.1 
a 6.3.9 considera uma redução percentual do au-
xílio-combustível proporcional à aplicada para a 
redução das viagens em veículos privados. Para a 
redução dos custos diretos com vagas de estacio-
namento, considera-se o número de vagas que a 
medida reduziria multiplicado pelo seu custo de 
aluguel, chegando até o limite máximo de suprir 
todas as vagas alugadas pela organização;

• Para a Empresa C, a economia estimada é di-
ferente da multiplicação do custo atual pela 
porcentagem de redução de viagens. Essa di-
ferença deve-se ao fato de o custo atual de 
uma vaga de estacionamento alugada pela em-
presa ser maior do que o valor praticado na 
região (custo de oportunidade).

• a redução de custos diretos da medida 6.3.10 con-
sidera uma redução percentual do gasto com res-
sarcimento de táxi proporcional à aplicada para a 
redução das viagens de táxi;

• a economia estimada inclui a redução de custos diretos.
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TaBEla 2: Medidas de mobilidade corporativa e seu impacto na redução de viagens em veículo individual 
motorizado

MEDiDa
rEDUÇÃo EStiMaDa (%)

Mínima Máxima
Cobrança de estacionamento 20,0 30,0

Política de carona 5,0 10,0

informação sobre os meios de transporte 1,1 1,7

isenção do desconto do vale-transporte 8,0 12,0

incentivo ao ônibus fretado 8,0 18,0

Shuttles com estações de transporte coletivo e outros pontos de 
interesse

6,8 10,2

instalações para ciclistas 2,0 5,0

Política de volta para casa garantida 1,6 2,4

Política de teletrabalho uma vez a cada duas semanas 7,0 10,0

Política de teletrabalho uma vez a cada semana 14,0 20,0

Política de táxi corporativo 0,0 45,0

6.3.1 Cobrança de estacionamento

Gerir o estacionamento é um elemento-chave em uma 
estratégia de mobilidade corporativa. Se há um amplo esta-
cionamento gratuito disponível, as tentativas de incentivar 
a mudança para hábitos mais sustentáveis de transporte 
podem ser prejudicadas. Alterações na política de estacio-
namento, contudo, podem encontrar resistência por parte 

dos funcionários. Por isso, recomenda-se que medidas de 
incentivo sejam adotadas antes, bem como a definição de 
uma política clara indicando qual o destino dos recursos 
provenientes da cobrança. A tabela 3 apresenta a econo-
mia mínima e máxima estimada com a aplicação da cobran-
ça de estacionamento, bem como a redução de custos di-
retos com isso. 

TaBEla 3: Potencial de economia

EMprESa

CUSto 
atUaL 
(R$ MIL 

por MêS)

rEDUÇÃo
(%)

ECoNoMia 
EStiMaDa 

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS

(R$ MIL POR MêS)

Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima
Empresa A 1.208,8

20,0 30,0

 241,7 362,6 50,6 58,1

Empresa B 0,7 0,1 0,2 0,0 0,0

Empresa C 474,0 97,5¹ 146,2¹ 97,5 146,2

Empresa D 146,0 29,2 43,8 12,9 19,4

Empresa E 114,5 22,9 34,3 5,7 8,5

A tabela 4 apresenta a receita proveniente de uma 
cobrança diária de R$ 5 e R$ 10. Essa alternativa é prefe-
rível, pois um valor fixo mensal supõe que o funcionário 
utiliza a vaga todos os dias, assim cada dia que ele não 
a utilizar representa uma deseconomia, ao contrário do 
que ocorre com a cobrança diária. Essa medida estimula 
o funcionário a repensar no modo de deslocamento a ser 
utilizado todos os dias, incentivando os modos mais sus-

tentáveis e/ou menos custosos. A receita adicional calcu-
lada considera eventuais receitas já obtidas pelas organi-
zações que fazem algum tipo de cobrança pelas vagas de 
estacionamento. É esperado que, quanto maior a cobran-
ça, menor será a demanda de vagas de estacionamento 
pelos funcionários.

A tabela 5 apresenta o melhor e o pior cenário com a 
aplicação da cobrança, em termos da redução da deman-
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da por vagas e da receita gerada com a efetivação da co-
brança. No pior cenário, considera-se a redução de 20% 
das viagens de automóvel e cobrança de R$ 5 por dia. No 
melhor, considera-se a redução de 30% das viagens e co-
brança de R$ 10 por dia.

É importante lembrar que, para aplicar a cobrança, é 
necessário que o estacionamento possua um sistema de 
controle de acesso e que este seja gerido. Caso não esteja 
instalado, esses itens representam uma fonte de custo para 
aplicação da medida.

TaBEla 4: Potencial de geração de receitas adicionais

EMprESa
CENáRIO 1 (R$ MIL POR MêS) 
COBRANçA DE R$ 5 POR DIA

CENáRIO 2 (R$ MIL POR MêS) 
COBRANçA DE R$ 10 POR DIA

Redução de 20% Redução de 30% Redução de 20% Redução de 30%
Empresa a 161,3 141,1 322,6 282,3

Empresa B 0,3 0,2 0,5 0,5

Empresa C 28,9 25,3 57,7 50,5

Empresa D 13,8 12,1 27,6 24,2

Empresa E 16,4 14,3 33,9 29,5

TaBEla 5: resumo dos cenários

EMprESa
CUSto atUaL  

(R$ MIL POR MêS)
MELhor CENÁrio 
(R$ MIL POR MêS)

pior CENÁrio  
(R$ MIL POR MêS)

Empresa a 1.208,8 644,9 403,1

Empresa B 0,7 0,7 0,4

Empresa C 474,0 192,7 123,7

Empresa D 146,0 86,0 61,0

Empresa E 114,5 63,8 39,3

6.3.2 Política de carona

A implementação de uma política de carona é uma boa 
alternativa especialmente para empresas situadas em locais 
com baixa oferta de transporte coletivo. Quanto maior o 
número de funcionários da organização, maior o potencial 
dessa medida, pois é mais provável que haja grupos de 
pessoas interessadas em carona morando próximas umas 
das outras ou ao longo dos trajetos que levam ao local de 
trabalho. Para os funcionários, a carona proporciona uma 
oportunidade de dividir despesas e de compartilhar ideias 
durante o percurso ao local de trabalho. A tabela 6 apre-
senta a economia mínima e máxima estimada com a aplica-

ção da política de carona, bem como a redução de custos 
diretos com isso. 

Para atingir o pleno potencial da medida, pode ser im-
portante contar com a parceria de um software especiali-
zado em promover o ridematching, bem como a divulgação 
da medida nos canais de comunicação da empresa. Outras 
ações que colaboram para maior adesão à carona são a 
demarcação de vagas exclusivas próximas ao acesso dos 
prédios e, se aplicável, desconto no valor da mensalidade 
do estacionamento para quem oferece carona. Todas essas 
ações possuem um custo associado.

TaBEla 6: Potencial de economia

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

5,0 10,0

60,4 120,9 26,6 43,2
Empresa B 0,7  0,0 0,1 0,0 0,0
Empresa C 474,0 24,4¹ 48,7¹ 24,4 48,7
Empresa D 146,0 7,3 14,6 3,2 6,5
Empresa E 114,5 5,7 11,4 1,4 2,8
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6.3.3 Informações sobre os meios de 
transporte

Muitos deslocamentos em automóvel são feitos por ra-
zões subjetivas, incluindo a falta de informação, percepções 
equivocadas e o hábito. Disponibilizar informações é uma 
medida simples que pode ser utilizada para promover os 
modos mais sustentáveis já existentes. Alguns exemplos de 
informações que podem ser fornecidas são as rotas de trans-
porte coletivo e infraestrutura cicloviária nas proximidades 

do local de trabalho e as distâncias a pontos estratégicos, 
como estações de transporte coletivo e pontos de táxi. A 
tabela 7 apresenta a economia mínima e máxima estimada 
com a disponibilização de informações sobre os meios de 
transporte, bem como a redução de custos diretos com isso.

Para implementar a medida, é necessário investir re-
cursos humanos na coleta e atualização periódica das in-
formações, bem como no desenvolvimento do material 
informativo e sua respectiva divulgação.

TaBEla 7: Potencial de economia

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

1,1 1,7

13,3 20,5 5,9 9,1
Empresa B 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Empresa C 474,0 5,4¹ 8,3¹ 5,4 8,3
Empresa D 146,0 1,6 2,5 0,7 1,1
Empresa E 114,5 1,3 1,9 0,3 0,5

6.3.4 Isenção do desconto do vale-
transporte

A isenção do desconto do vale-transporte é uma me-
dida eficaz especialmente para empresas localizadas pró-
ximas a importantes eixos de transporte. Para a empresa, 
o incentivo ao transporte coletivo pode diminuir a neces-
sidade por vagas de estacionamento, principalmente, se 
for adotado em consonância com uma política de flexi-
bilidade de horários que permita ao funcionário evitar os 
horários de pico. Para o funcionário, a isenção permite 
reduzir os custos pessoais relacionados ao transporte. A 
tabela 8 apresenta a economia mínima e máxima estimada 

com isenção do desconto do vale-transporte, bem como 
a redução de custos diretos com isso. 

É importante observar que essa medida implica cus-
tos diretos com o subsídio do percentual atualmente 
descontado dos funcionários. Além disso, a implemen-
tação de tal medida pode atrair funcionários que ante-
riormente não faziam uso da política de vale-transporte. 
Uma alternativa é diminuir gradativamente o percentual 
descontado e monitorar os resultados. 

TaBEla 8: Potencial de economia

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

8,0 12,0

96,7 145,0 41,7 44,7
Empresa B 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0
Empresa C 474,0 39,0¹ 58,51 39,0 58,5
Empresa D 146,0 11,7 17,5 5,2 7,8
Empresa E 114,5 9,1 13,7 2,3 3,4

6.3.5 Incentivo ao ônibus fretado

Assim como a carona, o incentivo ao ônibus fretado é 
uma boa alternativa especialmente para empresas situadas 

em locais com baixa oferta de transporte coletivo. Quanto 
maior o número de funcionários da organização, maior o 
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potencial dessa medida, pois é mais provável que haja gru-
pos de pessoas interessadas morando próximas umas das 
outras ou ao longo dos trajetos que levam ao local de tra-
balho. A tabela 9 apresenta a economia mínima e máxima 
estimada com o incentivo ao ônibus fretado, bem como a 
redução de custos diretos com isso. 

A empresa pode apenas facilitar que os funcionários or-
ganizem rotas de ônibus fretados e divulgar as rotas exis-
tentes nas suas plataformas de comunicação. Em ambos os 

casos, esses custos serão baixos. Contudo, para potenciali-
zar a medida, pode ser necessário que a empresa também 
dê um subsídio similar ao do vale-transporte ou que seja 
responsável por gerenciar rotas exclusivas conectando as 
residências de seus funcionários. No último caso, deve-se 
atentar aos custos com contratação de terceiros ou aquisi-
ção de veículos, contratação de motoristas e despesas ope-
racionais. Os veículos utilizados também podem dispor de 
comodidades como água, ar-condicionado e wi-fi.

TaBEla 9: Potencial de economia

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

8,0 18,0

96,7 217,6 41,7 49,2
Empresa B 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0
Empresa C 474,0 39,0¹ 87,71 39,0 87,7
Empresa D 146,0 11,7 26,3 5,2 11,7
Empresa E 114,5 9,1 20,6 2,3 5,1

6.3.6 Shuttles com estações de transporte 
coletivo e outros pontos de interesse

Uma alternativa a rotas de ônibus fretados conectando 
as residências de funcionários é dispor de shuttles que co-
nectem pontos estratégicos, por exemplo, estações ou ter-
minais de transporte coletivo ou shoppings. Esses locais de-
vem contar com uma boa acessibilidade, seja por transporte 
coletivo ou não motorizado, a fim de facilitar a concentração 

de funcionários no local. Outra vantagem da medida é poder 
tornar o transporte coletivo mais atrativo, uma vez que evita 
um transbordo do funcionário para uma nova linha. A tabela 
10 apresenta a economia mínima e máxima estimada com 
a criação de shuttles com estações de transporte coletivo, 
bem como a redução de custos diretos com isso. 

TaBEla 10: Potencial de economia

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

6,8 10,2

82,2 123,3 36,2 43,3
Empresa B 0,7 0 0,1 0,0 0,0
Empresa C 474,0 33,1¹ 49,7¹ 33,1 49,7
Empresa D 146,0 9,9 14,9 4,4 6,6
Empresa E 114,5 7,8 11,7 1,9 2,9

Para implantação da medida, deve-se atentar aos cus-
tos com contratação de terceiros ou aquisição de veículos, 
contratação de motoristas e despesas operacionais. Pode-
se cobrar uma tarifa para o uso do transporte, mas o ideal 
é que o shuttle seja gratuito. Também é importante divul-
gar a medida nas plataformas de comunicação da empresa, 
bem como deixar a informação acessível. 

6.3.7 Instalações para ciclistas

A implantação de instalações para ciclistas é atraente 
para funcionários que moram relativamente próximos ao 
local de trabalho (até 5 km), apesar de distâncias maiores 
também poderem ser percorridas. Por isso, essa medida 
terá mais eficácia quando utilizada por empresas que este-
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jam em zonas mais centrais da cidade. Para os funcionários, 
ir de bicicleta ao trabalho é uma ótima maneira de fazer 
exercício físico regularmente e fornece um tempo de via-
gem confiável. A tabela 11 apresenta a economia mínima 
e máxima estimada com a implantação de instalações para 
ciclistas, bem como a redução de custos diretos com isso. 

Minimamente, a empresa deve dispor de bicicletários 
ou paraciclos em locais seguros, vestiários com chuveiros, 

armários e cadeados. Para a implantação dessas instalações 
pode ser necessário fazer adequações na infraestrutura do 
local. Em alguns casos, a construção de um vestiário pode 
ser inviável. nessas situações, pode-se realizar parceria com 
academias próximas para que disponibilizem seus vestiários. 
É importante que cada uma dessas ações seja divulgada nos 
canais de comunicação da empresa. Um incentivo extra é 
dispor de toalhas e secadores de cabelo no vestiário.

TaBEla 11: Potencial de economia

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

2,0 5,0

24,2 60,4 10,7 26,6
Empresa B 0,7 0,0  0,0 0,0 0,0
Empresa C 474,0 9,7¹ 24,4¹ 9,7 24,4
Empresa D 146,0 2,9 7,3 1,3 3,2
Empresa E 114,5 2,3 5,7 0,6 1,4

6.3.8 Política de volta para casa garantida

Uma política de volta para casa garantida assegura que 
o funcionário que escolhe por uma opção mais sustentável 
de transporte possa voltar para casa rapidamente em casos 
de emergência, dando a segurança necessária para fazê-lo 
deixar o carro na garagem. Para isso, é necessário que a 
empresa defina uma política clara indicando o número de 
vezes que o benefício pode ser utilizado em um determi-
nado período de tempo e em quais situações ele se aplica. 
A tabela 12 apresenta a economia mínima e máxima esti-

mada com a implantação de uma política de volta para casa 
garantida, bem como a redução de custos diretos com isso. 

Existem duas maneiras de aplicar a política: uma é 
através da alocação de veículos corporativos destinados 
exclusivamente para essas situações, e a outra é através 
da disponibilização de uma cota anual de vouchers de táxi 
para serem utilizados em caso de emergência. Ambas as 
situações geram custos. Também é importante divulgar a 
medida nas plataformas de comunicação da empresa.

TaBEla 12: Potencial de economia

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

1,6 2,4

19,3 29,0 8,5 12,8
Empresa B 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Empresa C 474,0 7,8¹ 11,7¹ 7,8 11,7
Empresa D 146,0 2,3 3,5 1,0 1,6
Empresa E 114,5 1,8 2,7 0,5 0,7

6.3.9 Política de teletrabalho

A adoção de uma política de teletrabalho permite aos 
funcionários trabalhar remotamente, de casa ou de outro 
lugar a sua escolha. Isso pode ocorrer ocasionalmente ou 
regularmente em um número de dias por semana ou por 

mês previamente acordado com a empresa. Para a empresa, 
o teletrabalho representa uma oportunidade, por exemplo, 
de aumentar o quadro de funcionários sem ter de expandir 
a infraestrutura, seja a área de escritório ou o número de 
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vagas de estacionamento. Para o funcionário, o teletrabalho 
traz ganho de tempo, uma vez que elimina a necessidade 
do deslocamento. A medida ainda proporciona aumento da 
produtividade. As tabelas 12 e 13 apresentam a economia 
mínima e máxima estimada, bem como a redução de custos 
diretos com a implantação de uma política de teletrabalho 
para um cenário de um dia a cada duas semanas e de um dia 
por semana, respectivamente. Essas análises não conside-
ram a economia com: redução de custos com energia, segu-
ros e materiais de escritório, nem a economia proveniente 
da possibilidade de aumentar o quadro de funcionários sem 
ter que arcar com novos custos de aluguel.

É importante que as organizações observem leis e 
normas existentes que regulam a adoção do teletrabalho. 
Para potencializar a medida, é recomendável a realização 
de projeto-piloto com um pequeno grupo de funcioná-
rios. Os funcionários também devem possuir notebooks, 
headsets ou um ambiente de rede que permita acessar 
a rede da empresa em casa. Outros pontos a considerar 
são a readequação da infraestrutura do local de trabalho 
escolhido pelo funcionário e a existência de um auxílio 
para compensação pelos custos de energia e internet do 
funcionário. Todos esses elementos são fontes de custo 
que devem ser considerados.

TaBEla 13: Potencial de economia – um dia a cada duas semanas

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

7,0 10,0

84,6 120,9 37,3 43,2
Empresa B 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0
Empresa C 474,0 34,1¹ 48,7¹ 34,1 48,7
Empresa D 146,0 10,2 14,6 4,5 6,5
Empresa E 114,5 8,0 11,4 2,0 2,8

TaBEla 14: Potencial de economia – um dia a cada semana

EMprESa
CUSto atUaL 

(R$ MIL POR 
MêS)

rEDUÇÃo (%)
ECoNoMia 
EStiMaDa  

(R$ MIL POR MêS)

rEDUÇÃo DE CUStoS 
DirEtoS  

(R$ MIL POR MêS)
Mín. Máx. Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 1.208,8

14,0 20,0

169,2  241,7 46,2 50,7
Empresa B 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0
Empresa C 474,0 68,2¹ 97,5¹ 68,2 97,5
Empresa D 146,0 20,4 29,2 9,1 12,9
Empresa E 114,5 16,0 22,9 4,0 5,7

6.3.10  Política de táxi corporativo

Os gastos com ressarcimento de táxi foi um dado 
difícil de ser obtido, ainda mais quando essas despesas 
ocorrem em viagens a trabalho. Nessa situação, apenas 
uma das cinco empresas participantes conseguiu levantar 
o dado. O sistema tradicional de táxi ainda utiliza recibos 
de papel, facilitando cobranças indevidas e dificultando o 
controle dos gastos, uma vez que todos os dados neces-
sitam ser tabulados para o meio eletrônico. Ainda, nos 
convênios com rádiotáxi, os tempos de espera podem 
se mostrar altos, já que cada operadora possui sua frota 
específica. A adoção de uma política de táxi corporativo 

pode beneficiar a empresa através de um melhor con-
trole dos custos. Para os funcionários, essa política pode 
representar um menor tempo de espera e o não paga-
mento do deslocamento com o seu dinheiro. A tabela 14 
apresenta a economia mínima e máxima estimada com 
a implantação de uma política de táxi corporativo, bem 
como a redução de custos diretos com isso. Deve-se res-
saltar que a utilização de softwares que facilitem corridas 
de táxi acarreta custos de operação para empresa, já que 
é cobrada uma taxa percentual ou fixa sobre o valor de 
cada corrida realizada. 
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TaBEla 15: Potencial de economia

EMprESa
CUSto 

ATUAL (R$ 
MiL por MêS)

rEDUÇÃo EStiMaDa (%)
rEDUÇÃo EStiMaDa   

(R$ MIL POR MêS)

Mínima Máxima Mínima Máxima

Empresa a 183,1 

0,0 45,0

0,0 82,4

Empresa B 5,5 0,0 2,5

Empresa C 829,2 0,0 373,1

Empresa D 26,4 0,0 11,9

Empresa E 15,0 0,0 6,7

6.3.11 resumo

As figuras a seguir apresentam o resumo por empresa 
de todas as medidas de mobilidade corporativa propostas, 
indicando a economia mínima e máxima estimada, bem 
como a redução de custos diretos com cada uma delas. 
Observou-se que a empresa C é a que possui o maior po-
tencial de redução de custos diretos entre todas as em-
presas analisadas. Isso ocorre principalmente por ser a que 
mais tem despesa em função do aluguel de vagas de esta-
cionamento e por possuir o maior auxílio-combustível. 

A economia gerada com a cobrança de estacionamento 
e adoção de uma política de táxi corporativo são as medidas 
que trariam o maior benefício para a empresa A (figura 25). 
No primeiro caso, um dos fatores que leva a isso é que uma 
parcela de suas vagas é alugada. No geral, embora a econo-
mia estimada sempre seja grande, a redução de custos não 
acompanha a mesma proporção. Contudo, esse não deve 
ser o fator preponderante para a decisão de implementar ou 
não uma estratégia de mobilidade corporativa.
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FiGura 25: resumo do potencial de economia das medidas - Empresa a

A empresa B apresenta baixo retorno com a implemen-
tação das medidas que reduzem o uso do automóvel nos 
deslocamentos ao trabalho, já que possui poucas vagas de 

estacionamento disponíveis. O destaque é a economia que 
uma política de táxi corporativo poderia gerar para a em-
presa (figura 26).

FiGura 26: resumo do potencial de economia das medidas - Empresa B
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A empresa C é a que possui melhor relação entre a eco-
nomia estimada e a redução de custos diretos, por isso é a que 
teria melhor retorno, em termos de redução de custos, com a 
implementação de uma estratégia de mobilidade corporativa 

(figura 27). A economia gerada pela adoção de uma política 
de táxi corporativo também merece destaque, uma vez que é 
superior a da cobrança do estacionamento, mesmo que atual-
mente esteja alugando uma parcela de suas vagas.

FiGura 27: resumo do potencial de economia das medidas - Empresa C
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As empresas D e E possuem potenciais de economia 
semelhantes, com a empresa D tendo um potencial ligei-
ramente maior (figuras 28 e 29). Em ambos os casos, a 
cobrança de estacionamento é a que geraria a maior re-

dução de custos diretos. Para a empresa D, a adoção de 
uma política de teletrabalho representa a segunda melhor 
alternativa, já para a empresa E, o melhor seria implantar 
uma política de táxi corporativo.

A economia gerada pela adoção de 
uma política de táxi corporativo 
também merece destaque, uma 
vez que é superior à da cobrança 
do estacionamento.
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FiGura 28: resumo do potencial de economia das medidas - Empresa D
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FiGura 29: resumo do potencial de economia das medidas - Empresa E
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7. Considerações 
FiNaiS
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CoNSiDEraÇÕES FiNaiS

O rganizações são responsáveis por atrair um ex-
pressivo número de viagens diariamente, por 

isso possuem um papel fundamental na busca por soluções 
para os problemas de mobilidade. Embora não controlem 
a forma como seus funcionários se deslocam ao trabalho, 
elas podem estimular o uso de meios mais sustentáveis.

A adoção de uma estratégia de mobilidade corporativa 
além de gerar benefícios para a própria organização e a re-
gião onde se situa, também beneficia os funcionários. Me-
didas de mobilidade corporativa possibilitam redução do 
tempo gasto nos deslocamentos ao trabalho, melhoria da 
qualidade de vida e aumento da satisfação com o trabalho.

Alguns dos participantes apresentaram dificuldades 
na coleta dos dados de custo, tanto que as análises de 
 benchmarking realizadas compararam cinco das seis em-
presas participantes. Um destaque deve ser dado ao custo 
de manutenção do estacionamento: apenas duas empresas 
conseguiram coletar uma informação que é vital para per-
ceber os custos decorrentes de uma política que incentiva 
os funcionários a se deslocarem de automóvel ou motoci-
cleta para o trabalho. A dificuldade na coleta revela como 
os custos relacionados a transporte estão dispersos dentro 
da estrutura das empresas e podem, muitas vezes, ser invi-
síveis a um primeiro olhar. 

Entre as análises realizadas, destacam-se os seguintes 
pontos que podem ser endereçados para a redução de custos 
através da adoção de medidas de mobilidade corporativa:

Empresa A
• os custos com vagas de estacionamento representam 

36% do total, sendo que uma parcela é de custos dire-
tos de aluguel. mesmo tendo sido reduzidos no decor-
rer do presente estudo (antes o valor da vaga alugada 
era R$ 650 por mês contra R$ 250 cobrados atualmen-
te), eles ainda representam um custo considerável;

• a empresa é a que mais disponibiliza auxílio-combustí-
vel aos funcionários (33%);

• apesar de beneficiar apenas 5% dos funcionários, a dis-
ponibilização de veículos corporativos representa 40% 
dos custos totais da empresa (R$ 3 mil por veículo). Po-
dem-se buscar alternativas que reduzam esses custos.

Empresa B
• o ressarcimento de táxis representa a maior fonte de 

custos da empresa. Deve-se incentivar o uso do trans-
porte coletivo ou fretados ou shuttles ao aeroporto 
para reduzir esse valor.

Empresa C
•  os custos com vagas de estacionamento representam ape-

nas 6% do total, contudo 69% desses são custos diretos 
com o aluguel de vagas extras e podem ser reduzidos;

•  a empresa é a que disponibiliza o maior auxílio-combustí-
vel entre todas as organizações analisadas (até R$ 1 mil);

•  os custos com táxi também são expressivos, represen-
tando 17% do total, e podem ser reduzidos;

•  apesar de representar 67% dos custos, o subsídio inte-
gral ao ônibus fretado deve ser mantido, pois incentiva 
78% dos funcionários a utilizar um meio de transporte 
mais sustentável.

Empresa D
•  a empresa é a que melhor explora sua política de esta-

cionamento: 22% é alugado para terceiros, 43% é aluga-
do para funcionários e 35% é gratuito. Contudo o valor 
cobrado, tanto para funcionários como para terceiros, é 
inferior à metade do custo da região (custo de oportuni-
dade) e a política pode ser mais bem explorada;

•  custos com auxílio-combustível e veículos corporativos 
também são consideráveis, 18% e 30% respectiva-
mente, e podem ser reduzidos.

Empresa E
•  os custos com vagas de estacionamento representam 

40% do total, contudo toda essa parcela representa um 
custo de oportunidade. A política de estacionamento 
pode ser mais bem explorada através da cobrança pela 
vaga superior aos R$ 5 mensais de contrapartida atual-
mente aplicados;

•  o auxílio-combustível é o segundo maior praticado pelas 
organizações participantes e representa 13% dos custos.
Para um segundo momento, é importante que seja 

realizado um diagnóstico mais aprofundado das empresas, 
para guiar a escolha de quais medidas implementar e prio-
rizar. Esse diagnóstico deve compreender: (i) uma pesquisa 
de padrão de deslocamento dos funcionários, (ii) levanta-
mento da oferta de transporte do entorno e (iii) levanta-
mento das políticas da organização que possam influenciar 
os hábitos de deslocamento dos funcionários.
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apêndice 
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NúMEro DE FUNCioNÁrioS Da EMprESa  FUNCioNÁrioS

   

Vagas de estacionamento

Vagas de estacionamento pertencentes à empresa   

número de vagas disponibilizadas gratuitamente aos funcionários  vagas

número de vagas disponibilizadas mediante contrapartida do funcionário  vagas

Valor da contrapartida do funcionário  R$/mês

Vagas de estacionamento por contrato de alocação   

Número de vagas de estacionamento alugadas e pagas integralmente pela empresa 
Além das vagas a que a empresa tem direito no condomínio

 vagas

Número de vagas de estacionamento alugadas e subsidiadas parcialmente pela empresa 
Além das vagas a que a empresa tem direito no condomínio

 vagas

Valor médio da contrapartida do funcionário  R$/mês

Custo médio de uma vaga de estacionamento locada pela empresa  R$/mês

Custo total das vagas de estacionamento locadas pela empresa 
Com a contrapartida paga pelos funcionários descontada

0 R$/mês

Custo médio de manutenção mensal (iluminação, segurança, reparos)  R$/mês

Custo médio de uma vaga de estacionamento na região  R$/mês

ampliação do número de vagas de estacionamento 
Aluguel ou construção de edifício garagem

  

Número de vagas adicionais  vagas

Custo de construção do edifício garagem  R$

   

Auxílio combustível

Número de funcionários beneficiados  funcionários

Valor do auxílio combustível por funcionário  R$/mês

Custo total mensal 0 R$/mês

   

Taxis e veículos corporativos

ressarcimento de táxi   

Custo total mensal em deslocamentos dentro da cidade  R$/mês

Custo total mensal em deslocamentos em viagens  R$/mês

Gabarito para cálculo financeiro dos custos com transporte
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Veículos corporativos   

Número de funcionários beneficiados  funcionários

Frota de veículos corporativos  veículos

Número de motoristas  motoristas

Custo total mensal  R$/mês

Van intersites (entre diferentes sedes da empresa) ou  
conexões com estações de metrô/trem

  

Número de funcionários beneficiados  funcionários

Frota de vans  vans

Número de motoristas  motoristas

Custo mensal por funcionário  R$/mês

Custo total mensal  R$/mês

Programa de “volta garantida para casa” 
Programa que garante ao funcionário que optou por um meio mais sustentável de transporte 
voltar para casa sem custos em caso de emergência

  

Custo total mensal  R$/mês

   

Vale transporte

Número de funcionários beneficiados  funcionários

Custo total mensal 
Valor custeado pela empresa, ou seja, diferença entre o valor total do Vale Transporte e a 
% deduzida do contracheque do funcionário

 R$/mês

   

Ônibus fretado

Número de funcionários beneficiados  funcionários

Pagos integralmente  funcionários

Pagos parcialmente  funcionários

Valor da contrapartida do funcionário  R$/mês

Custo médio mensal por funcionário  R$/mês

Custo total mensal  R$/mês

   

Bicicleta e caminhada

Custo de armários e cadeados  R$

Custo de construção do vestiário  R$

Custo de manutenção mensal  R$/mês
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Incentivos financeiros

Parking cash out 
Troca do valor da vaga de estacionamento ou auxílio combustível por outro benefício, por 
exemplo, mensalidade de academia ou cursos de capacitação

  

Mensalidades de academia e outras atividades físicas   

Número de funcionários beneficiados  funcionários

Valor mensal do incentivo  R$/mês

Custo total mensal 0 R$/mês

Mensalidades para capacitação profissional   

Número de funcionários atingidos  funcionários

Valor mensal do incentivo  R$/mês

Custo total mensal 0 R$/mês

Outros incentivos financeiros  R$/mês

Custo mensal de todos os incentivos 0 R$/mês

   

Teletrabalho

Número de funcionários  funcionários

Custo de infraestrutura para adequação de ambientes de trabalho  R$

Salário médio dos funcionários que realizam teletrabalho  R$/mês

Média de dias de teletrabalho  dias/mês

Percentual de ganho de produtividade 12 %

Ganhos de produtividade 0 R$/mês

   

Recrutamento e treinamento

Percentual de redução de rotatividade dos funcionários no ano  %

Custo de recrutamento anual  R$/ano

Custo de treinamento anual  R$/ano

Economia com recrutamento e treinamento 0 R$/ano

   

Custo operacional mensal  R$                          -   

Custo operacional anual  R$                          -   

Custo de capital  R$                          -   

Benefício, receita total do ano  R$                          -   
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