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O que é o Índice de Mobilidade Corporativa?

• Levantamento das  pol í t icas  de mobi l idade 

corporat iva;

• Diagnóst ico do panorama de mobi l idade corporat iva  

no Bras i l ;

• Aval iação e  ranqueamento de empresas  com relação 

às  prát icas  e  pol í t icas  de mobi l idade corporat iva  e  às  

condições  e  consequências  de deslocamento para  o  

colaborador  e  para  a  c idade.



6 2 %
das pessoas que
trabalham em

centros empresariais
vão de carro

6 4 %
dos automóveis são
ocupados apenas por

uma pessoa

9 0 %
da poluição de S ão
Paulo é causada

por veículos

Fonte: Banco Mundial (2012), CET (2017) e Cetesb (2017)
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Cenário: Mobilidade Corporativa Hoje

• Quanto custa uma vaga no estacionamento da empresa?

• Qual meio de transporte seus funcionários uti l izam para 

ir  até o trabalho?

• Quanto tempo f icam em congestionamentos por dia?

• Quanto custa o vale combustível  por funcionário?

• Util izam táxis  corporativos?

• Util izam fretados?

• A empresa incentiva o uso de carro comparti lhado?



Falta  informação no segmento

As empresas não sabem se suas políticas de mobilidade 

corporativa são eficientes, se seus funcionários estão felizes

com elas, quanto elas custam, tampouco as alternativas para 

melhorarem sua mobilidade corporativa.



Falta também 
comprometimento 
das empresas com 
seu ambiente 
urbano



Resultados do Índice de Mobilidade Corporativa:

1. Aval iação do panorama de mobil idade de grandes e 

médias empresas no Brasi l ;

2. Conscientizar  as  empresas sobre a importância de 

invest imentos coerentes em polít icas  de mobil idade 

relat ivas ao deslocamento de seus funcionários;

3. Possibi l idades para implementação de novas 

pol ít icas  públicas de mobil idade corporativa;

4. Promoção de impacto ambiental  e  social  posit ivo.



Benefícios para Empresas Participantes:

• Diagnóstico de mobil idade corporativa 

personal izado;

• Relatório de desempenho comparativo com outras 

empresas partic ipantes;

• Premiação/exposição para os melhores colocados no 

ranking;  

• Potencial  economia e otimização de recursos.



Como funciona?

• Aplicação de questionário quantitativo e pesquisa 

qualitat iva sobre a real idade de mobil idade corporativa;

• Análise quantitativas individuais  e agregadas (Modelo 

computacional  de avaliação de deslocamentos);

• Análise de fatores relacionados ao ambiente urbano da 

empresa.

• Análise qualitat iva sobre a qualidade das experiências de 

deslocamento e a percepção sobre o futuro da mobil idade 

corporativa do Brasi l .
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Muito obrigada!
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