O caminho a percorrer:
O futuro da mobilidade

1

Índice:
1

Introdução

2

Como é a mobilidade atualmente?

3

O que os consumidores pretendem?

4

O que pretende quem viaja em negócios ?

5

Colmatar a lacuna

6

O que é que o Avis Budget Grupo está a fazer?

2

Um vislumbre do futuro....
Para quem pretender um vislumbre de

No Avis Budget Grupo, vemos-nos como

cidades Europeias são um ótimo local

segundo de cada dia, alguém aluga um

como será a mobilidade no futuro, as

para começar. De Milão a Londres, de

Paris a Oslo, está a ocorrer uma revolução

gradual na mobilidade. Muitas cidades têm
atualmente zonas livres de carros, zonas
de carregamento de emissões e testes
Keith Rankin, Presidente
Internacional

Avis Budget Group

de veículos autónomos. Os esquemas

de partilha de carros, de bicicletas e de

scooters estão a tornar-se omnipresentes
e muitas pessoas nas cidades, incluindo

parte deste futuro. Em média, a cada

veículo de uma das marcas da Avis Budget.
Vemos que as expetativas dos clientes
em relação aos carros estão a mudar

rapidamente e que as novas tecnologias
estão a mudar a relação das pessoas

com a mobilidade, a forma como acedem
ao transporte e como organizam as suas
viagens.

famílias, viajantes individuais e passageiros,

Este relatório avalia a forma como o

carro será, de facto, não possuir carro.

como provavelmente será no futuro e,

questionam-se atualmente se o seu próximo

No entanto, nesta matéria, os moradores dos
centros das cidades estão na vanguarda.

A maioria tem opções que não inclui carro,
recorrendo a comboios, metros, táxis e
autocarros durante algum tempo. No

entanto, o que mudou foi o facto de os

centros das cidades passarem a ser vistos

como exceções à regra de ter carro próprio
e um presságio de um futuro onde ter um

panorama da mobilidade está a mudar,
fundamentalmente, como é que as pessoas
de diferentes países encaram estas

mudanças. Realizámos pesquisas em 16

países da Europa e da Ásia para analisar as

atitudes e as tendências das pessoas sobre
a forma como atualmente se deslocam do
ponto A para o ponto B e quais as novas

tecnologias que terão impacto na forma
como o farão num futuro próximo.

carro próprio não permanecerá a norma.
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Uma Mudança
Drástica Na
Forma Como Nos
Deslocamos

A forma como as gerações mais jovens

vivem e se deslocam é frequentemente
muito diferente da dos seus pais, tendo

como principais preocupações, por exemplo,

75%
têm viatura própria

questões ambientais e infraestruturas
inteligentes. O tipo de mudanças que

anteriormente demorava uma década,

demora agora alguns anos. Talvez, em breve,
demorem apenas alguns meses. O futuro
torna-se mais rápido a cada ano.

Mesmo assim, a mobilidade é uma área com
muitas questões herdadas. Se tivermos em

80%
Consideram importante
ter viatura própria

consideração alguns dos principais valores

da nossa nova pesquisa, estes contam uma
história interessante. Descobrimos que 75%
dos inquiridos têm carro próprio e que 80%
das pessoas consideram que ter um carro

é importante. Estes são o tipo de resultados
que se podem esperar.

No entanto, 54% dos inquiridos afirmaram que
considerariam deixar de ter carro próprio se

tal fosse conveniente e fácil. Isto é inesperado
e até notável. Isto significa que mais de

54%
Considerariam

abdicar do carro se

for conveniente e fácil

metade dos inquiridos estariam preparados
para mudar para, no mínimo, formas não
tradicionais de utilização do carro.
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Ter Um Carro
Próprio Está Em
Declínio?

E mais, apenas 31% das pessoas pensam que,

um ponto de inflexão no qual irão ocorrer

forma mais comum de aceder a um carro.

relativamente curto espaço de tempo.

na próxima década, ter carro próprio será a
Isto é incrível. Sugere que mais de dois

terços das pessoas, independentemente de
quererem abdicar ou não de ter um carro

próprio, consideram que isso irá acontecer.
Esperam que o futuro do acesso ao

carro seja um modelo que não inclua ser
proprietário de um.

Estes números principais mascaram uma
enorme complexidade e um ecossistema
que considera tudo, desde ciclovias a

regulamentação governamental, a big data
e a alterações demográficas a longo prazo.
É uma área complexa e multifacetada.

Suspeitamos que esta é uma razão pela

enormes mudanças na mobilidade num

Mesmo assim, a utopia completa de carros

sem condutor é suscetível de ainda estar de
alguma forma longe. O que faremos neste

relatório é analisar as mudanças que estão
a ocorrer atualmente e as que irão ocorrer

nos próximos anos. Iremos, então, perguntar
como é que empresas como o Avis Budget
Grup e outros agentes de mercado do

ecossistema da mobilidade mais amplo
podem colocar os clientes no centro

dos seus planos e como todos podemos

trabalhar em conjunto para proporcionar os
serviços de mobilidade que os clientes do
amanhã querem.

qual as pessoas que olham para o futuro

da mobilidade tendem a se focar no longo

prazo, onde os carros elétricos sem condutor
transportam os passageiros e o tráfego se
move livremente supervisionado por uma
inteligência artificial benevolente.

Estamos muito mais interessados no

futuro próximo e no que acontece a seguir.
Acreditamos que estamos muito perto de

Keith Rankin, Presidente Internacional
Avis Budget Group
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Como É A Mobilidade
Atualmente?
Durante a maior parte da segunda metade do século XX,
a relação entre os consumidores e os carros foi bastante

simples. Os veículos motorizados tornaram-se o principal

meio de transporte da maioria das pessoas e assumiram o
controlo das nossas cidades e vilas. Se fossem necessárias

mais infraestruturas para os carros, eram construídas, muitas
vezes sendo dada pouca atenção ao resto do ambiente.

Mas há cerca de 30 anos atrás, isto começou a mudar nas

cidades. Londres é um exemplo óbvio. Em 1990, cerca de 50%
das viagens em Londres eram feitas de carro (7). Este foi o
pico e, desde então, a proporção tem diminuído de forma
constante. Atualmente, o valor está mais próximo de um

terço. Durante este período, assistimos a um renascimento

do ciclismo, a um investimento considerável nos transportes
públicos, a zonas de baixas emissões e ao advento dos
regimes de serviço de transporte de passageiros por
chamada e de partilha de carro.

6

As Cidades Apontam Para O Futuro
É provável que estas mudanças sejam apenas o início e que as cidades europeias
sejam o modelo do futuro. Estamos numa, ou perto de uma, revolução na nossa
relação com os carros. O que está a impulsionar esta mudança?

Existe uma série de fatores que contribuem. Alguns são sociais - por exemplo, em

todo o mundo, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento,
temos assistido a um renascimento da vida urbana. Em todo o mundo, a vida está a
tornar-se mais urbana.

Quase 75% dos nossos inquiridos (que são maioritariamente oriundos de países

desenvolvidos) vivem em cidades. Isto encaixa-se na atual tendência global para

a urbanização. De acordo com a ONU, 54% da população mundial vive atualmente

em áreas urbanas. Até 2050, este valor será de dois terços (1). Na maioria dos países

desenvolvidos, estes números já são consideravelmente mais elevados, normalmente
em redor dos 80%. As áreas urbanas a nível mundial tendem a ter infraestruturas de
transportes públicos muito melhores do que as das zonas rurais. Por conseguinte,
o aumento da urbanização significa que um número crescente de pessoas, e

especialmente os mais jovens, estão atualmente habituados a utilizar os transportes
públicos e não a conduzir. Encaram a dependência dos transportes públicos como
pragmática e normal, e não como uma opção de último recurso.

Os residentes urbanos também são interessantes noutras áreas. As distâncias que
percorrem tendem a ser mais curtas e muitas vezes envolvem vários meios de

transporte, como o aluguer de bicicletas e o recurso a táxis ou metro e a partilha de

carros. Recorrem ao que melhor os ajuda a deslocarem-se de um determinado ponto
A para um determinado ponto B. Os carros não são necessariamente a primeira

opção óbvia para tais deslocações tal como poderiam ser para um trajeto de 32 km
de uma cidade para um parque de escritórios ou dentro dos limites de um subúrbio.
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Impulsionado Pela Tecnologia
Talvez o maior fator que lidera a revolução dos

transportes seja a tecnologia. Dificilmente é preciso

afirmar o quanto o serviço de transporte de passageiros
através de aplicações mudou o cenário da mobilidade

nos últimos dez anos. Além disso, estas mudanças estão
em curso. Para os habitantes das cidades nas cidades

selecionadas, atualmente, os esquemas de partilha de

carros proporcionam uma alternativa importante a ser-

se proprietário de um carro. De acordo com um relatório
do ING de 2018 intitulado Car Sharing Unlocked, quase
7% dos europeus com carta de condução dizem que

utilizam a partilha de carros, enquanto quase um quarto
consideraria utilizá-la. (2)
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Veículos Autónomos, Mas Ainda Não
No início dos anos 2000, a Google começou
a mapear as nossas cidades. Atualmente,
o gigante da tecnologia dá-nos direções

prazo dependem de uma redução maciça
dos condutores humanos.

detalhadas em cidades tão distantes como

A pesquisa nacional a consumidores dos EUA

adiante, as tecnologias como o Google

um alto nível de intenção de utilizar veículos

Colónia e Kuala Lumpur. Olhando mais
Maps irão, sem dúvida, fazer parte da

plataforma tecnológica que suporta os

veículos semiautónomos (e, eventualmente,
totalmente autónomos).

Os veículos de condução autónoma existem

atualmente como veículos protótipos de alto
perfil e que chamam a atenção produzidos
por empresas como a Tesla.Como uma

proposta de integração, estão provavelmente
a anos de distância. No entanto, muitos dos

efetuada pelo Avis Budget Group identificou
autónomos, especialmente entre viajantes
em negócios. Mais de 70% em viajantes de
negócios utilizariam um veículo autónomo
para viajar de e para o seu destino, assim
como mais de 60% dos viajantes em

lazer para e no seu destino. Esta vontade
de experimentar veículos autónomos é

informados sobre os novos tipos de veículos
como alguns dos valores podem sugerir.
Em 2018, o Avis Budget Group entrevistou
14.000 adultos em 14 países europeus,

revelando que quase metade não entendia
as definições de veículos “conectados”

ou “autónomos”. Talvez seja necessário

haver alguma formação dos consumidores
para destacar as inovações e os avanços
tecnológicos que foram realizados, se

pretendermos todos beneficiar plenamente.

impulsionada principalmente pela crença

Embora isto possa estar de alguma forma

viagens mais agradáveis e relaxantes.

promover os seus principais benefícios,

de que os veículos autónomos irão tornar as

principais intervenientes na mobilidade estão

Apesar do burburinho e emoção em redor

ponto que os seus planos de negócios a longo

algumas evidências de que os consumidores

a apostar que o futuro será autónomo, a tal

não estão necessariamente tão bem

de veículos autónomos, existem, no entanto,

longe, e seja necessário trabalhar para

um futuro com mais veículos autónomos
mantém a perspetiva tentadora de

estradas com muito maior capacidade

(os veículos autónomos podem deslocarse muito mais próximos uns dos outros)

e muito menos veículos estacionados. De

acordo com o relatório da Fundação CCR

Spaced Out: Perspetivas Sobre A Política De
Estacionamento, os carros no Reino Unido
passam mais de 95% do seu
tempo estacionados (4).
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Carros Inteligentes
Estradas Inteligentes
Cidades Inteligentes
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Uma cidade inteligente é uma cidade que incorpora tecnologias

de informação e comunicação (TIC) para melhorar a qualidade e o

59%

desempenho de serviços urbanos, tais como, energia, transporte e serviços
públicos, de modo a reduzir o consumo de recursos, o desperdício e os

custos gerais. O principal objetivo de uma cidade inteligente é melhorar a

59% das pessoas consideram

qualidade de vida dos seus cidadãos através de tecnologia inteligente.

que as cidades inteligentes

As tecnologias de dados e comunicações também tornam as

tecnologia vai-nos ajudar a

complicadas viagens multimodais muito mais fáceis quando

são uma ótima ideia e a
melhorar a vida urbana

anteriormente o planeamento teria sido um verdadeiro desafio. De

acordo com a nossa pesquisa, aproximadamente 35% dos viajantes

realizam “viagens diárias típicas”, em dois ou mais modos de transporte.

Será interessante observar se a disseminação de aplicações, que cobrem
várias formas de transporte, resulta num boom em viagens multimodais.
Muitas das tecnologias que irão impulsionar o futuro da mobilidade

25% estão indecisos

25%

estão ligadas ao renascimento urbano e ao tipo de iniciativas de

“cidades inteligentes” que visam tornar as nossas áreas urbanas mais

habitáveis, mesmo à medida que acomodam mais pessoas. Isto é algo

em que os nossos inquiridos são muito positivos: quase 60% pensam que
infraestruturas inteligentes são uma boa ideia que melhoraria a vida das

cidades e apenas 16% dos inquiridos não acreditam que seria suscetível de
melhorar a vida urbana.

16% das pessoas

consideram que as

cidades inteligentes

16%

não são uma boa ideia
e não têm a certeza de

como os consumidores
irão beneficiar

11

Outros Fatores
Que Impulsionam A
Mudança
Existem muitos outros fatores que conduzem
a mobilidade em mudança. Um deles
é que as pessoas estão cada vez mais
conscientes das considerações ambientais.
Outro é a mudança de visão de quem faz o
planeamento da cidade. Estes sabem que,
embora a mobilidade seja extremamente
importante, se quiserem acomodar o
crescimento, deverão criar infraestruturas
inteligentes em vez de simplesmente construir
mais estradas e espaços de estacionamento.
Também se deve ter em consideração o
elevado custo de ter um carro próprio. Talvez,
surpreendentemente, isto não seja algo
com que as pessoas inquiridas pareçam
estar excessivamente preocupadas neste
momento. Isto pode acontecer porque
já é “apreçado” para o estilo de vida de
muitas pessoas e existe o potencial para
uma maior consciência para o tornar numa
consideração muito maior quando se trata
de como as pessoas acederão aos carros no
futuro. Se, por exemplo, a partilha de carro se
tornar comum o suficiente para ser normal,
ter um carro próprio pode começar a ser visto
como um luxo caro.

O que é necessário entrar em vigor para
que o serviço de aluguer/subscrição a

longo prazo de veículos seja conveniente e
fácil para si?

Um carro está sempre disponível quando preciso dele

78%

Não tenho que me preocupar com as reparações e manutenções

45%

Os custos são comparáveis aos de ter um carro próprio

45%

Atendimento ao cliente 24 horas por dia/7 dias por semana

40%

Não tenho que me preocupar com o seguro/impostos do carro

36%

Estão sempre disponíveis modelos adequados para mim

25%

É fácil de conduzir
O carro está sempre adaptado para mim
(por ex., posição do assento, espelhos...)

14%
12%
12

A Maior
Revolução Desde
A Introdução
Do Carro
Junte tudo isto e os próximos anos em
mobilidade poderão estar a assistir a

algumas das maiores mudanças desde
a introdução do carro. Obviamente, isto

representa grandes desafios (e grandes

oportunidades) para aqueles que operam

dentro e em redor deste espaço. Aqueles que
querem ter sucesso no admirável mundo
novo da mobilidade terão de avançar

rapidamente e mudar as suas abordagens
para satisfazer os novos mercados e as

novas necessidades dos consumidores.
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3

O Que Os
Consumidores
Pretendem?
Como explicado anteriormente, uma das

descobertas mais interessantes na nossa
pesquisa é que quase 70% das pessoas
consideram que, no período de uma

década, ter carro próprio deixará de ser a

forma mais comum de aceder a um carro.
Os consumidores sabem que o futuro será

diferente - o desafio para os fornecedores de
mobilidade é proporcionar este futuro.
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Mesmo que esperem um futuro

diferente, quando o assunto é a

Qual será a forma mais popular de aceder
a um carro na próxima década?

mobilidade, os consumidores ainda

irão querer o que sempre quiseram –

conveniência a um preço razoável. Três

32%

Carro próprio

18%

Partilha de carro sob pedido

exemplos disto que são proeminentes
na esfera da mobilidade são serviços
de transporte de passageiros de

curta distância através de aplicações,

pagamento sem contacto em sistemas
de transportes públicos e esquemas de

aluguer de bicicletas em todo o mundo.

16%

(por ex., um clube de carros)

SUBSCRIBE

Serviços de subscrição
de aluguer

15%

Serviço de transporte

10%

Leasing de carro

9%

Transporte solidário

por chamada
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Conveniência É
Muito Importante
Com todas as três inovações, a facilidade de

utilização tem impulsionado a adoção. De acordo
com um relatório do grupo Finance do Reino

Unido, as transações sem contacto aumentaram
31% entre 2017 e 2018. Stephen Jones, Diretor

Executivo da Finance do Reino Unido afirmou:
“Cada vez mais clientes estão, atualmente, a

optar pela velocidade e conveniência de pagar
com os seus cartões sem contacto ... enquanto
estão em movimento”. (3)

Se olharmos para o modelo clássico de

propagação da tecnologia (tal como definido
por Everett Rogers no seu livro, Difusão de

Inovações, de 1962) em mobilidade, fomos além

dos primeiros adoptores e inovadores e agora na
fase de maior adopção. A mobilidade assente na
tecnologia é agora convencional.

Além disso, se o ritmo da mudança tecnológica

parece estar a acelerar, é porque está. Tal como
Ray Kurzweil explica em The Singularity Is Near
(A Singularidade está Próxima) cada geração

de tecnologia é utilizada para conceber a sua

sucessora e isto torna a mudança mais rápida.

Os computadores que já foram concebidos pelos

seres humanos são agora concebidos em grande
parte por outros computadores.
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Os Consumidores
Estão Abertos À
Mudança

Bill Gates previu em 1980 que existiria um

computador em cada casa. Mas os smartphones
proporcionaram-nos um computador em cada
bolso. Com uma penetração dos smartphones

superior a 60% em muitos países desenvolvidos,
todos nós utilizamos computadores a
cada momento.

A disseminação de tecnologia de fácil utilização,
particularmente o smartphone, criou uma

vontade de tentar coisas novas, especialmente

se puderem ser acedidas através de aplicações,
tal como praticamente tudo pode ser feito
atualmente. Se pensarmos nas mudanças

anteriores, como a mudança das notas para os

cartões sem contacto, muitas destas exigiam um
esforço real por parte dos consumidores.

Descarregar uma nova aplicação implica muito

menos esforço e as pessoas já estão habituadas
à interface da aplicação.

Esta ideia de que as pessoas estão abertas a

mudanças na forma como acedem e utilizam
carros é suportada pela nossa pesquisa. Isto

mostra que as pessoas ainda gostam dos seus

carros e consideram importante ter carro próprio

(80%). No entanto, mais de metade dos inquiridos
(55%) disse que definitiva ou provavelmente

consideraria abdicar dos seus carros se isso fosse
fácil e conveniente.
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Existem aqui algumas disparidades

alternativo é a Itália (25%). Em contrapartida,

Apesar de existirem diferenças significativas

residentes de Singapura são os segundos

muito atrás nas tabelas da liga internacional.

semelhanças. Em todos os mercados

interessantes em todos os mercados. Os

mais propensos a abdicar dos carros (22%

dos inquiridos consideraria abdicar do seu
carro). Nenhuma surpresa aqui, é um país

compacto, que tem excelentes transportes
públicos e a utilização do carro é cara

e restrita. No entanto, o país com maior

propensão para abdicar de ter carro próprio
mudando para um modelo de acesso

a Alemanha (10%) e a Áustria (9%) ficam
Isto sugere que existem fatores além do

imediatamente óbvio quando se trata de
abdicar de ter carro próprio. Os alemães,

por exemplo, têm uma indústria automóvel
mundialmente famosa e uma forte cultura
de condução e apreciação da engenharia
de qualidade.

entre os mercados, também existem

analisados, a disponibilidade de veículos a
aceder (78%) foi a maior preocupação.

Num resultado relacionado, pouco menos
de metade dos inquiridos (46%) referiu as

reparações e as manutenções que têm que
ser efetuadas, podendo ambas ser vistas
como fatores de conveniência.

Consideraria abdicar de ser

proprietário de um carro e, em
vez disso, confiar num serviço
aluguer/subscrição a longo

prazo se fosse conveniente e
fácil para si?

Sim,
provavelmente

39%

Sim,
totalmente

15%

Indecisos

4%

Não,
definitivamente
não

15%

Não,
provavelmente
não

22%
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A Confiança E A
Reputação Ainda São
Importantes, Mas As
Pessoas Gostam Da
Tecnologia

Quase um terço dos inquiridos (32%) referiram que gostariam que o veículo ao qual tivessem
acesso fosse de uma marca ou empresa fiável. Um número semelhante (33% dos inquiridos)

referiu que estaria aberto a novos esquemas de aluguer de automóveis e carrinhas se fossem
omnipresentes na área local.

No entanto, de um modo geral as atitudes em relação à tecnologia e à mobilidade são

muito positivas. Dois terços dos inquiridos esperam que a condução se torne muito mais fácil,

enquanto que 59% prevê que existirão mais formas de aceder aos veículos e um pouco menos
de metade (44%) espera que a tecnologia torne as suas experiências de condução melhores.
Trata-se, sem dúvida, de um grande fator a favor dos novos fornecedores de mobilidade.
Os clientes esperam que a tecnologia funcione e seja fácil de utilizar e estão dispostos a
experimentar coisas novas.

Qual dos seguintes
descreve melhor

a forma como se

Desconfortável com a quantidade de dados sobre mim
que estarão disponíveis para as marcas/empresas

aos avanços

Estou satisfeito com a forma como tudo está
atualmente

sente em relação
tecnológicos nos

veículos e ao aluguer
de veículos?

Reticente sobre em que medida a tecnologia irá
tornar as minhas experiências de condução melhores
Entusiasmado em relação às oportunidades de
personalizar ainda mais a minha experiência de condução
Espero que existam mais serviços de subscrição e sob
pedido para carros e carrinhas durante os próximos anos
Espero que a condução se torne mais fácil nos
próximos anos
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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70%

Por fim, o passa palavra é também

Estaria disposto a experimentar uma nova forma de

experimenta algo pela primeira vez, a

um modelo de subscrição... Selecione a afirmação

uma consideração. Quando se

opinião positiva de alguém em quem
se confia pode ajudar.

aceder a um carro / carrinha, etc., como por exemplo
abaixo com a qual mais se identifica.

Marca De Confiança

33%

Se fosse de uma empresa ou marca
de confiança que eu conhecesse,

experimentaria um novo serviço de
bom grado

Omnipresente

33%

Governo

24%

Se fosse uma solução

omnipresente na área local,
experimentaria um novo
serviço de bom grado

Se fosse regulamentado pelo
governo, experimentaria um
novo serviço de bom grado

Recomendado

10%

Se a solução fosse

recomendada por um amigo,
experimentaria um novo
serviço de bom grado
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O dinheiro é obviamente um fator importante.
Porém, como observado anteriormente, é um

O que mais o motivaria a abdicar
de ter o seu carro próprio?

fator que cria respostas bastante contraditórias.
Apenas 43% referiu que o custo era uma

Poupa a minha carteira - se fosse

consideração importante ao abdicar de ter

mais rentável para mim não ter os

um carro próprio, mas quase dois terços (65%)

custos associados à utilização e às

referiram que “poupar a minha carteira” poderia
ser um fator motivador. Conforme referido

anteriormente, uma explicação provável para

esta aparente contradição é que a utilização do

carro está profundamente enraizada em muitos

manutenções de um carro

65%

Melhores transportes públicos
- se existissem melhores
ligações de transportes
públicos onde eu vivo

orçamentos domésticos e muitas vezes não é

21%

vista como um custo discreto.

Fatores ambientais - estou

profundamente preocupado com
a poluição e com o que ter um

carro próprio faz ao nosso planeta

10%

Símbolo de estatuto - não me
incomoda que um carro seja

4%

visto como um símbolo do meu
estatuto entre a família
e amigos
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Alguma vez

desejou poder
mudar o seu
veículo para

qualquer uma
das seguintes
ocasiões?

Férias de verão

Pausas de fim de semana

Deslocações de casa

Comutar

Férias de inverno

Deslocações para a escola

40%

29%

28%

Sim, para...

Condução na cidade

25%

18%

15%

5%
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Um carro diferente
para os fins de
semana
Também houve algumas respostas

inesperadas. Em todos os mercados,
30% dos inquiridos utilizam dois a

em todo o mundo.

três modos de transporte diferentes

Outra resposta intrigante sugere

pontuação surpreendentemente

de que uma nova abordagem ao

por dia. O ambiente teve uma

baixa como fator motivador para
abdicar dos carros, com apenas

10% dos inquiridos a mencioná-lo

como sendo importante. No entanto,
59% referiu que as infraestruturas
inteligentes (ou seja, a utilização
de tecnologia de dados e de

40%
gostariam
de um carro
diferente para
as férias de
Verão

esquemas de cidades inteligentes

comunicações para melhorar as

deslocações) era uma ótima ideia
para ajudar a melhorar a vida

urbana, algo que, sem dúvida, será
uma surpresa muito agradável

para aqueles que trabalham em

uma consciencialização sofisticada
acesso aos carros é suscetível de

ter benefícios para além do muito

óbvio. Neste ponto a nossa pesquisa
mostrou que existe uma vontade

para mudar facilmente de veículo.
Os inquiridos referiram que

gostariam de conseguir utilizar

um veículo diferente quando se

deslocassem de casa, ou durante

pausas aos fins de semana e quase
40% dos inquiridos referiram que

gostariam de ter um carro diferente
para as férias de verão.
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A privacidade é um
problema - mas não um
obstáculo

Quando pensa em infra-estruturas

inteligentes que possam melhorar a

experiência em viagem através do acesso

aos seus dados, quão confortável se sente?

Por fim, existe a questão da privacidade. Aqui os inquiridos

dividiram-se. 54% dos inquiridos referiram que se sentiam muito

19%

sentiam bastante ou muito desconfortáveis. Mais uma vez, isto

Muito confortável –
se significar que a minha
experiência de condução
será melhor

abstrato, as pessoas estão, pelo menos, preocupadas com a

Bastante confortável – se

33%

lhes for fornecido um serviço conveniente e fácil de utilizar, as

acesso a alguns dos meus

ou bastante confortáveis quanto ao facto de os seus dados
de condução serem analisados para melhorar os serviços

de infraestruturas. Por outro lado, 29% e 19% referiram que se

reflete na necessidade de realizar muitas outras pesquisas. No
privacidade e a utilização dos seus dados. Mas na prática, se

pessoas esquecem estas preocupações.Surpreendentemente,
mais de metade dos inquiridos já utilizam aplicações para

condução, tais como os Google maps, pelo menos uma vez
por semana.

De um modo geral, temos então um cenário de consumidores
que ainda gostam de carros. No entanto, são positivas e

estão abertas a um futuro no qual ter carro próprio e aceder
aos carros é muito diferente da forma como o fazem hoje.

Adicionalmente, esperam que os carros sejam parte de um

tipo de mistura e combinação de opções de transporte que

serão acedidas através de aplicações e que as viagens serão

significar que apenas têm

dados para melhorar a minha
experiência de viagens

Bastante desconfortável –

não tenho a certeza do que

29%

irão fazer com os meus dados
Muito desconfortável – não
quero que ninguém tenha

19%

acesso aos meus dados

planeadas utilizando a tecnologia. Sabem que o mundo está a
mudar e esperam fazer parte dessa mudança.
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4

O Que Pretende Quem
Viaja Em Negócios?
Os utilizadores finais de viagens de negócios, os

próprios empresários, querem amplamente o que

os consumidores querem. Conveniência, rapidez e

fiabilidade são primordiais, mas também querem ser o

mais produtivos possível enquanto estão em movimento.
O custo não tem o mesmo peso uma vez que não estão
a pagar a si próprios.

HIRE
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Um inquérito da Egencia de (5) descobriu que
“Os viajantes estão motivados em reservar

opções convenientes, que lhes permita poupar

tempo e ter uma aparência descansada”. Para
quem viaja em negócios, a racionalização

da experiência de viagens e a facilidade de

utilização que as aplicações fornecem já foram
vantagens significativas.

Da mesma forma, conseguir navegar em

cidades desconhecidas de forma fácil melhorou
muito a experiência das viagens de negócios.

A forma como muitas aplicações armazenam

eletronicamente os recibos e permitem a gestão
das despesas em movimento também reduz
as preocupações. A Egencia descobriu que

quem viaja em negócios pretende controlo e o

crescimento das viagens de negócios baseadas
em aplicações e a capacidade de escolher e

combinar a partir de um conjunto de opções (em
mobilidade, assim como noutras áreas) é um
grande facilitador deste controlo.
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Maior Conveniência Para Quem
Viaja Em Negócios, Menor
Administração Para As Empresas
As agências de viagens também querem tudo isto, com custos mais baixos. Felizmente,
o futuro da mobilidade está a proporcioná-lo. Fá-lo de várias formas. Uma delas é
tornando as opções de transporte muito mais procuradas, pelo que pagará pelo
que utiliza. Por exemplo, se alguém que viajar em negócios tiver que se deslocar de
um aeroporto para um escritório que está afastado do centro da cidade, poderá
utilizar um serviço de partilha de carro. Isto significa uma experiência mais fácil e mais
barata, uma vez que pagam apenas pelo que utilizam. Também podem apanhar um
metro de superfície ou uma boleia no regresso, uma vez que podem simplesmente
deixar os carros partilhados quando já não tiverem necessidade de os utilizar. Têm
flexibilidade e controlo. A segunda grande forma em que as viagens baseadas
em tecnologia e aplicações ajudam os departamentos de reservas de negócios é
reduzindo consideravelmente as despesas administrativas. Fazem isto automatizando
processos (tais como a digitalização de recibos ou o armazenamento de itinerários)
ou simplesmente contratando prestadores externos. Cada vez mais, os prestadores
estão a estabelecer parcerias, o que significa que as aplicações estão a fazer mais e
a criar níveis cada vez maiores de conveniência. Por fim, o novo mundo das viagens
de negócios torna muito mais fácil às empresas recolher e extrair dados sobre os seus
viajantes, fornecendo eficiência e perspetivas de poupança financeira.
Novos dados dos EUA do Avis Budget Group indicam que quem viaja em negócios nos
EUA utiliza cada vez mais frequentemente alternativas de mobilidade (17%) do que
quem viaja em lazer (11%). A alternativa mais utilizada são os serviços de transporte por
chamada, de acordo com a pesquisa de consumo do Avis Budget Group USA. A maioria
das deslocações através de serviços de transporte por chamada são de ou para
aeroportos, viagens mais longas dentro de uma cidade, ou da cidade para
os subúrbios.
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Mais uma vez, este é um futuro que é
suscetível de acelerar. As aplicações
funcionam cada vez mais em
ecossistemas totais de prestadores,
o processamento das informações é
realizado em tempo real e na nuvem
e tudo o que precisa está acessível
através do seu telefone.
A linha entre a tecnologia comercial
e a tecnologia de consumo tem-se
desvanecido consideravelmente ao
longo da última década. Isto remonta a
uma interessante viragem tecnológica
que começou por volta de 2008. Antes
disso, os avanços dos consumidores
eram impulsionados principalmente
pela tecnologia comercial. No entanto,
com o advento dos smartphones, isto
inverteu-se e a tecnologia para os
consumidores define agora o ritmo.

Com que frequência utiliza aplicações
de viagens

Nunca
Anualmente
Trimestralmente
Mensalmente
Semanalmente
2-3 vezes por
semana
Diariamente
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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5

Colmatar A Lacuna
O grande desafio para todos os intervenientes no espaço da

mobilidade é colmatar a lacuna entre onde estamos atualmente
e o que os consumidores e as empresas querem amanhã. Se
olharmos para cidades como Milão (que é um líder mundial

na partilha de carros) já foi feito um progresso considerável.

Os primeiros passos como este podem contribuir, de alguma

forma, para a contabilização da surpreendentemente grande

fração (quase 60%) dos nossos inquiridos que referiram que as
infraestruturas inteligentes são uma boa ideia. Na verdade, em
Itália, o número é de cerca de 70%.
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No entanto, noutras cidades do mundo,

a diferença entre onde estamos e onde

queremos estar é muito superior. Em muitas
metrópoles congestionadas, o sonho da
mobilidade futura parece que nunca se
tornará realidade.

Na verdade, mesmo no mundo desenvolvido,
muitas cidades e países não possuem
infraestruturas físicas ou digitais que

permitam às empresas de mobilidade

fornecer os serviços que as pessoas vão
querer no futuro. As ruas podem já estar
seriamente congestionadas e foram

concebidas muito antes dos carros existirem.
A implantação de novas infraestruturas
digitais, como a espinha dorsal da

fibra ótica dos modernos sistemas de

telecomunicações, pode ser muito difícil, tal

como a adaptação dos sistemas existentes.
Conseguir que os sistemas legados (que

muitas vezes são tecnologicamente isolados,

legislativa e administrativamente) funcionem
em conjunto e funcionem com as novas
tecnologias é um enorme desafio. Os

sistemas futuros, tais como as infraestruturas
de carregamento, irão criar exigências
semelhantes nas cidades.
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Quem Paga
O Futuro?

Pensando na melhoria das infraestruturas de

transportes, quem pensa estar melhor posicionado
para as desenvolver de modo a dar resposta às
necessidades dos consumidores?

Também existe a questão de quem paga,
especialmente as iniciativas como as

infraestruturas inteligentes. Os contribuintes

podem não estar dispostos a pagar a conta
dos novos esquemas, especialmente se

apenas estiverem disponíveis após vários
anos. Adicionalmente, também existem

22%
Governo
central

24%

Governo

desafios culturais. Alterar o comportamento

local

público é difícil, especialmente se se estiver
a pedir às pessoas que abdiquem de algo
que tem sido uma parte aspiracional da
sociedade há mais de um século e com

a qual muitas pessoas se identificam. Em

diferentes formas, estas questões existem em

16%

e Londres.

Empresas do

cidades tão diversas como Lagos, Lisboa

Um sinal de esperança aqui é que 30%
dos nossos inquiridos esperavam que as
infraestruturas inteligentes fossem desenvolvidas
por várias partes interessadas a trabalhar em
conjunto e que vão desde empresas privadas ao
governo e a instituições ambientais.

5%
Organizações
ambientais

setor privado

30%
Tudo o acima

3%

Nada do
acima,

especifique

nas parcerias
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Já conseguimos ver como serão alguns dos primeiros

passos. As infraestruturas existentes, como as luzes da

rua, podem ser utilizadas para alojar as infraestruturas
inteligentes. Muitas cidades também estão a analisar

iniciativas como a partilha de receitas (uma iniciativa
inteligente pode gerar lucros ou poupar dinheiro), a

monetização dos dados e instrumentos, tais como títulos
inteligentes.

A nuvem e o crescente movimento da capacidade de

processamento para a nuvem estão a tornar muito mais
fácil a integração dos sistemas legados. Isto irá ajudar
enormemente a resolver os problemas tecnológicos

associados a infraestruturas antigas. Uma vez que iria

precisar de especialistas familiarizados com as linguagens
e tecnologias de computador mais antigas e grupos

enormes de pessoas para classificar e inserir manualmente
dados não estruturados. Cada vez mais este não é o caso.
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Sinais De Mudança,
De Londres A Kigali

“Atualmente, aluga-se um carro
e recolhe-se num aeroporto

ou na cidade. Amanhã, poderá

As deslocações de carro também nem sempre estão a aumentar.

Em Londres, conforme já mencionado, têm diminuído desde 1990. Mas
outras cidades também mostram potencial. Ter carro próprio em

Nova Iorque é metade da média dos EUA. Em 2018, Singapura congelou
o número de carros nas suas estradas. E Madrid proibiu recentemente
a circulação de carros mais antigos no seu centro.

Ter carro
próprio em Nova
Iorque é metade
da média dos
EUA

tocar na sua aplicação quando
precisar de se deslocar e o

carro virá até si. Quando isto

acontecer, deixará de haver a
necessidade de ter um carro

se residir numa cidade. Basta

pensar em como uma cidade

poderia ser diferente sem carros
estacionados em cada rua; sem
grandes parques ou garagens
de estacionamento; sem

serpentear linhas de tráfego”.
Arthur Orduna

CIO, Avis Budget Group
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Mesmo nos locais mais improváveis, estamos

energia limpa que utilizem. Na verdade, com

Uma das grandes histórias de sucesso

carros podem tornar-se parte da rede.

a observar passos lentos na direção certa.
tecnológico da última década foi a

a tecnologia adequada, as baterias dos

digitalização baseada em telemóveis em

Isto ainda está longe de acontecer, mas já

agricultor queniano estar no WhatsApp

onde uma aplicação permite encontrar

África, ao ponto de ser mais provável um
do que um americano. (6) Isto foi filtrado
para os transportes e em nenhum local

tem sido feito um progresso tão grande

como no Ruanda. Aqui, existem autocarros
onde não é utilizado dinheiro mas sim

cartões inteligentes e Safemotos, um serviço
semelhante à Uber para mototáxis.

A nível global, estamos a assistir a um
aumento lento dos veículos elétricos.

Naturalmente, estes não irão eliminar

temos esquemas de veículos partilhados
veículos nas estradas próximas. Estas

demonstraram ser populares e, igualmente
importante, servem para normalizar a

ideia de que a procura de carros é algo

generalizado. Para muitos destes serviços,
a massa crítica é muito importante, tanto

em termos de usabilidade e qualidade do

serviço como da perceção pública. A maioria
das pessoas não são adeptos iniciais que
querem experimentar coisas novas.

os engarrafamentos mas irão começar
a reduzir a poluição maciça (e o ruído)

nas cidades. Se a eletricidade poder ser
gerada a partir de fontes limpas isto irá

também ajudar a eliminar a poluição. O

carregamento inteligente de carros pode
ajudar, a maioria dos carros estão quase

sempre estacionados e, como tal, estão bem
colocados para tirar partido de qualquer
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O Futuro Próximo É
Partilhado, O Futuro
Distante É Sem
Condutor

Olhando mais à frente, parece provável que estes veículos
serão inteligentes o suficiente para ir ter à sua porta,

aumentando ainda mais a conveniência e os níveis de
aceitação. A longo prazo, a aceitação significativa dos

regimes de partilha de carros e uma diminuição na posse
de um carro próprio tem também o potencial para tornar

as ruas muito menos congestionadas, uma vez que menos

carros próprios estarão estacionados. Os carros inteligentes
partilhados serão utilizados mais tempo durante o dia e

estarão parados durante menos tempo do que os carros
próprios. Isto significará menos carros a congestionar as

ruas. Quando estacionar o seu carro partilhado para ir às

compras, este será levado por outra pessoa no período de

alguns minutos. Só em Londres, o serviço de partilha de carros
Flex da Zipcar já tem mais de um milhão de milhas elétricas

percorridas na sua frota de carros elétricos partilhados desde
julho de 2018, à medida que os consumidores adotam o
acesso em detrimento de ter um carro próprio.

A curto prazo, para impulsionar a adesão aos veículos

partilhados (onde os condutores escolhem os carros para

viagens individuais, geralmente através dos seus telemóveis),
poderá ser necessário criar algumas infraestruturas. Estas
poderão incluir espaços dedicados e mesmo parques de

estacionamento em áreas de grande utilização e terão de

1,615,024
milhões de
milhas elétricas

ser feitas em conjunto com os governos locais. As frotas de

(desde Julho ‘18)

reestruturação significativa das redes de eletricidade locais.

carros partilhados também são suscetíveis de ser alguns dos

primeiros carros elétricos e tal irá requerer mais infraestruturas
de carregamento. Se, como esperado, os veículos elétricos

eventualmente assumirem o controlo, isto irá requerer uma
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Novas Tecnologias E Big Data Em Todo O Lado
A tecnologia também irá ajudar de outras

Conseguirão utilizá-los para aumentar

implementado em todo o mundo. É tentador

mesmo reduzir a poluição. As redes estarão

formas. A 5G agora está atualmente a ser

pensar na 5G apenas como uma extensão

da 4G, mas na verdade, é muito mais do que
isso. A 5G é a tecnologia que irá acelerar a

Internet das Coisas. Significa que tudo está

conectado e a comunicar constantemente,
isto irá incluir os carros, as estradas, as
pontes e assim sucessivamente. A 5G

também significará que muito mais dados
estarão ligados e muitas mais decisões
informadas de transportes poderão ser
tomadas em tempo real.

Para as empresas de mobilidade, estes

a eficiência, melhorar os serviços e até

a aprender e a adaptar-se constantemente

a ambientes em mudança, às necessidades
dos clientes e às forças do mercado. É

claro que também terão que garantir que
abordam as preocupações dos clientes

no que respeita à privacidade e garantir

53%

53% dos inquiridos referiu que
se sentia muito ou bastante
confortáveis quanto ao facto de os
seus dados serem utilizados para
melhor as suas viagens

que cumprem a legislação em matéria de
proteção de dados. No entanto, 53% dos
inquiridos referiu que se sentia muito ou

bastante confortáveis quanto ao facto de os
seus dados serem utilizados para melhorar
as suas viagens.

dados serão inestimáveis. Conseguirão

extrair estes dados para obter perspetivas

sobre o que os clientes precisam e querem, e
a nossa pesquisa mostra que a maioria das
pessoas se sente confortável com isso.
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Trabalhar Em Conjunto
Para Alcançar O Futuro
Um dos pontos mais interessantes em torno de colmatar a lacuna é
a medida em que será um conjunto de parcerias. Existem dezenas de
intervenientes na mobilidade, todos os quais têm pontos fortes em
diferentes áreas. As empresas terão que ver a mobilidade como um
ecossistema holístico e estabelecer parcerias com organizações que melhor
as complementem. É provável que tal exija níveis profundos de integração e
colaboração, embora se olharmos para as indústrias como a aeroespacial,
será possível consegui-lo.
Uma vez que os clientes adoram simplicidade, é provável que isto resulte
em novas aplicações e plataformas colaborativas e planos de partilha
de receitas.
As parcerias também não se limitarão a outras empresas. Se pretender fazer
parte de um esquema de cidade inteligente, provavelmente estará a lidar
com organizações que vão desde empresas ferroviárias a fornecedores
de eletricidade (para pontos de carregamento) até aos governos locais e
nacionais. As empresas terão que analisar a melhor forma de abordar estas
entidades e de criar relações comerciais com estas. Os fatores como a
regulamentação e os seguros poderão ter que ser considerados.
Basta olhar para as redes sociais para ver como a tecnologia tem andado
anos à frente da legislação.
Curiosamente, conforme já observado, um número significativo de
consumidores espera que o futuro seja fornecido por vários intervenientes.
Adicionalmente, o setor das companhias aéreas e das viagens de férias
oferecem uma lição objetiva onde vários intervenientes vendem produtos
combinados através de um único vendedor.
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Onde Começa A Viagem Para
O Futuro Da Mobilidade?
Para as empresas que trabalham no espaço da mobilidade, a maior

questão pode realmente ser por onde começar, uma vez que a mobilidade
é uma área tão complexa. A resposta é que é necessária uma estratégia
global que inclua tudo, desde a tecnologia dos consumidores até aos
quadros regulamentares e das marcas às parcerias.

O novo mundo da mobilidade também irá requerer um nível enorme

de flexibilidade. Num mundo em rápida mudança, nem tudo irá acabar

conforme planeado. As empresas que trabalham neste espaço precisam

de conseguir adaptar-se a um ambiente imprevisível. O mundo está cheio
de produtos e serviços que foram tornados obsoletos ou bem sucedidos
de formas que os seus inventores nunca esperariam.

Embora os desafios sejam enormes, as oportunidades também são

enormes. O mercado da mobilidade está à beira de uma revolução e

podemos esperar uma enorme perturbação durante a próxima década.
Já vimos isto acontecer em dezenas de mercados que vão desde a
fotografia à música e vídeo ao longo das últimas décadas.

As empresas que trabalham em conjunto para proporcionar uma
experiência suave e multimodal aos consumidores são as que
provavelmente terão sucesso.
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6

O que é que o Avis Budget
Group está a fazer?
Embora seja útil olhar para o atual cenário da mobilidade,
o que as pessoas querem e quais devem ser os próximos
passos, é importante adicionar contexto olhando para o
que já está a acontecer.

2030
10:1
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O Futuro Assenta
Nas Parcerias

Esta ideia de trabalhar com parceiros está em toda a parte, uma vez

que o futuro da mobilidade é demasiado grande para uma empresa
ou mesmo o governo alcançarem sozinhos. Um bom exemplo disto é
o trabalho que o Avis Budget Group está a realizar com a consultora
de tecnologia Slalom que fornece uma ideia real de como o futuro

será. É uma parceria que utilizará a nuvem na forma de Amazon Web
Services e machine learning para criar um motor de otimização para
a plataforma de mobilidade de carros conectados da empresa.

Christopher Cerruto, Vice-Presidente de Arquitetura e Análise Global
do Avis Budget Group explica: “Temos três objetivos principais para

a inovação: reinventar a experiência do aluguer, digitalizar os nossos
negócios e desenvolver novos modelos. Percebemos que nossa

principal tecnologia não nos iria ajudar a alcançar esses objetivos,

pelo que optamos por nos tornar numa empresa orientada para API”,

diz Cerruto. “Começamos a analisar como poderíamos construir uma
plataforma de mobilidade para dar resposta à nossa visão e para
criar novas oportunidades de negócios”.

É muito mais o que o futuro será. Parceiros, tecnologia e machine
learning a trabalhar em conjunto para melhorar tudo, desde

a utilização da energia até ao processo de aluguer. Um ponto

interessante aqui foi que, ao utilizar os Amazon Web Services, que são

especialistas em Computação em Nuvem, a plataforma foi construída
dez vezes mais rápida do que o esperado. Isso realça dois aspetos

comuns na tecnologia atualmente: nenhuma empresa isoladamente

tem toda a experiência e tecnologia a alimentar-se de si mesma para
impulsionar a mudança.
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Outros empreendimentos são menos obviamente orientados pela

tecnologia. O Avis Budget Group colaborou com a Waymo, a empresa

de automóveis autónomos propriedade da Alphabet, desde 2017 para
apoiar a sua crescente frota de veículos autónomos e o programa de
condução da Waymo, um ensaio público dos seus carros autónomos
em Phoenix, Arizona. Esta parceria permite que o Avis Budget Group

preste serviço ao crescente número de carros da Waymo na estrada,
garantindo que os veículos autónomos da Waymo estão sempre
prontos para os passageiros.

Os benefícios vão além de uma transação comercial onde o Avis
Budget Group tem as instalações e a experiência. Isto significa

que irá aprender muito mais sobre a área emergente dos veículos

autónomos e estar familiarizado com estes quando começarem a

estar disponíveis no mercado. Os veículos autónomos podem formar

uma espécie de ligação final “última milha” nos esquemas de partilha
e de aluguer de carros.

“É importante continuarmos
a trabalhar com parceiros

no contexto da mobilidade
para ajudar a construir um
ecossistema totalmente
conectado para os

consumidores. As nossas

parcerias estabelecidas com
a Lyft, Via, Fetch, Waymo e

Otonomo, e a nossa recémanunciada parceria com a

Uber, são iniciativas que geram

oportunidades para melhorar a
experiência dos nossos clientes

e manter a nossa posição como
líder global em soluções de
mobilidade.”

Katie Mille,
Diretora de Estratégia e Transformação de Negócios Avis Budget Group Internacional
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A Caminho De
Uma Revolução Na
Mobilidade
Existem muitos outros exemplos. A Avis Car Rental

atualmente. No período de 20 anos poderá ser

e a Zipcar está a participar num esquema

ponto com serviços físicos semelhantes ao

tem uma parceria com a AirBnB’s Luxury Retreats
piloto do Departamento de Transportes dos
EUA em Nova Iorque, o que significa 228

espaços dedicados à Zipcars. A ideia é que irão
eventualmente começar a substituir os carros
próprios, especialmente para as famílias com

uma baixa utilização. Um esquema semelhante
funciona em Londres (a Zipcars também está

integrada na aplicação de trânsito Citymapper),
enquanto que a Avis Alemanha tem uma

parceria com a Nextbike que visa oferecer
viagens multimodais.

A mobilidade está à beira de uma revolução.

irreconhecível. A indústria está atualmente num
ponto em que estava há cerca de 20 anos com
os serviços digitais. Primeiro a Internet, depois o

móvel e agora o mundo conectado e as coisas
físicas. A grande diferença talvez seja que,

enquanto a Internet se tratava de entidades
disruptivas individuais como a Google e a

Amazon, esta revolução será mais assente em
parcerias e colaboração. Tal como Cerruto diz
sobre a parceria com a Slalom e os Amazon
Web Services, “Quando começámos esta
jornada, sabíamos que não iríamos
fazê-la sozinhos”.

Dentro de dez anos, é provável que o cenário

da mobilidade seja muito diferente de como é
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O carro como meio de transporte
ainda tem um peso muito relevante

54%
54% ponderam
abdicar do carro
próprio se tiverem
uma alternativa
mais conveniente
e fácil

mas...

75% dos
inquiridos tem
carro próprio

80%

49%

80% dos inquiridos

49% considera que

importante ter

forma de transporte

considera

o carro é a melhor

carro próprio**

(em comparação com

transporte público - 19%)*

O que precisam para
fazer essa mudança?
Disponibilidade de
veículos (78%)

Sem necessidade

Custo quando

manutenção (46%)

carro próprio (43%)

de reparações e

comparado com
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31%

Há vontade
de mudar
comportame

Apenas 31% considera que ter
veículo próprio será a forma

estaria disposto a

expeirmentar outra forma

mais popular de aceder ao

de acesso a veículos,

carro na próxima década

como um modelo de

subscrição por exemplo?
Fatores que mais contribuem

para o fim dos veículos próprios

65%

33%

poupa dinheiro

afirmam que sim, se forem

omnipresentes na sua zona

10%

32%

se forem de uma marca ou
empresa de confiança

respondents say

24%

concerns are a factor

governo

Only 10% of

environmental

*That figure drops to 53% in Singapore & 57% in HK
**That figure drops to 62% in Singapore and 70% in HK

se for regulamentado pelo
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Apêndice
The International Mobility League Tables
O Avis Budget Group encomendou uma pesquisa entre 14.286

adultos entre Julho e Agosto de 2019 em 16 mercados internacionais
para aferir as atitudes dos consumidores em relação à mobilidade.
Mercados incluídos: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha,
Hong Kong, Itália, Malásia, Noruega, Polónia, Portugal, Singapura,
Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Se guida, é apresentado

um resumo comparativo dos resultados destes países no que diz
respeito às suas atitudes em relação ao futuro da mobilidade.
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Gráfico 1.

Gráfico 2.

Os inquiridos revelam qual consideram ser a forma mais

Quando questionados se abdicariam do seu carro

popular de acesso a carros na próxima década

proprio e o substituiríam por um aluguer de longo prazo

ou um serviço de subscrição mais fácil e conveniente, os
inquiridos responderam da seguinte forma:

23.85%

26.83%

6.08%

27.67%

26.16%

12.76%

30.81%

Suíça
Polónia

31.52%

Áustria

0%

34.64%

Malásia
Suécia

39.66%

Bélgica

45.59%

Alemanha

45.94%

Dinamarca

11.35%

7.42%

48.02%

8.82%

9.39%

11.44%

8.51%

14.61%

11.37%

10.32%

16.91%

15.38%

6.69%

7.18%

2.47%

21.07%

26.55%

9.64%

16.24%

10.54%

9%

6.59%

15.43%

10.17%

10.54%

15.63%

5.44%

13.57%

4.7%

24.09%

15.71%

9.21%

26.84 %

10.59%

8.44%

7.35%

16.07%

9.1%

Portugal

10.41%

Bélgica

10.51%

Alemanha

10.6%

Dinamarca

11.15%

6.88%

35.32%

23.87%

24.05%

13.56%

França

13.66%

Hong Kong

14.8%

Reino Unido

15.13%

24.54%

17.94%

Suécia
Malásia

17.77%

33.17%

18.86%

22.35%

Itália

25.29%

Carro próprio

Sim, totalmente

Serviço de transporte por chamada

Sim, possivelmente

Partilha de carro sob pedido
(por ex., um clube de carros)

Não, provavelmente não

Transporte solidário

Não, definitivamente não

Serviços de subscrição de aluguer

Não tenho carro próprio

Leasing de carro

Indeciso

7.13%

19.98%

22.07%

46.14%

8.72%

13.16%

16.51%

4.49%

3.86%

3.68%

3.52%

7.52%

8.95%

3.98%

15.5%

22.05%

51.04%

6.14%

6.92%

12.72%

27.05%

41.93%

3.49%

4.46%

21.51%

15.07%

22.06%

35.39%

5.43%

8.69%

23.74%

53.34%

28.39%

5.29%

8.92%

21.11%

35.76%

4.78%

8.32%

23.79%

50.62%

16.9%

4.78%

18.53%

23.18%

24.91%

3.42%

4.87%

3.38% 3.56%

26.93%

37.54%

Polónia

Singapura

30.58%

23.3%

31.76%

Noruega

11.46%

24.58%

29.61%

12.42%

6.07%

25.96%

27.39%

13.38%

Espanha

22.21%

45.98%

1.32%

Áustria

Suíça

8.33%

17.56%

9.46%

28.38%

4.17%

14.26%

19.77%

11.15%

6.65%

37.97%

Reino Unido

16.7%

10.28%

27.32%

37.31%

10.71%

18.12%

8.6%

9.09%

27.7%

22.31%

18.15%

4.42%

16.47%

12.38%

12.31%

9.12%

32.53%

10.8%

2.51%

16.23%

10.66%

31.52%

Noruega

18.84%

6.63%

12.18%

1.53%

França

20.95%

15.92%

7.94%

1.65%

Espanha

9%

17.33%

1.78%

Itália

20.87%

41.52%

4.74%

7.5%

2.27%

Portugal

33.23%

16.61%

0.94%

Hong Kong

14.34%

7.32%

8.2%

0.58%

Singapura

3.28%

46

Gráfico 3.

Gráfico 4.

Quando questionados se estariam disponíveis para

Motivações dos inquiridos para abdicarem do veículo

esperimentar uma nova forma de acesso a veiculos,

próprio

por exemplo um modelo de subscriçaõ, os inquiridos
responderam;

24.76%

38.37%

Noruega

25.28%

38.29%

Bélgica

26.08%

França

26.55%

Suécia

27.04%

Espanha
Alemanha

40.71%

29.64%

33.86%

Reino Unido

34.52%

Malásia

34.85%

Singapura
Itália
Hong Kong

12.42%

41.03%

14.84%

46.67%

31.1%

29.78%

42.47%

43.32%

9.88%

36.99%

39.58%

12.36%

7.21%

24.37%

14.44%

7.93%

14.24%

26.85%

35.97%

8.69%

10.67%

30.86%

9%

11.78%

36.82%

Dinamarca
Áustria

11.55%

20.38%

39.56%

Reino Unido

11.16%

47.47%

Áustria

14.45%

16.1%

29.55%

31.42%

33.46%

Alemanha

9.5%

16.3%

Bélgica

13.94%

24.81%

40.56%

29.64%

11.53%

18.76%

39.15%

Suíça

Portugal

25.33%

22.49%

6.27%

7.49%

52.81%

31.89%

55.35%

8.39%

26.64%

58.45%

11.26%

22.06%

61.13%

6.75%

13.37%

23.15%

60.49%

6.91%

6.11%

11.18%

21.93%

4.55%

12.48%

5.1%

64.38%

19.47%

12.13%

4.01%

Suíça

64.6%

19.01%

12.51%

3.88%

França

65.21%

18.22%

Singapura

66.07%

Hong Kong

67.42%

Suécia

67.59%

Espanha
Noruega
Itália
Portugal
Polónia

11.05%

5.52%

25.52%

6.13%

23.47%

68.86%

69.52%

70.85%

71.94%

73.93%

Se fosse de uma empresa ou marca de confiança que
eu conhecesse, experimentaria um novo serviço de
bom grado

Poupa a minha carteira - seria mais rentável para
mim não ter os custos associados à condução e à
manutenção de um carro

Se fosse uma solução omnipresente na área
local, experimentaria um novo serviço de
bom grado

Melhores transportes públicos - se houvesse
melhores ligações de transportes públicos
onde vivo

Se fosse regulamentado pelo governo, experimentaria
um novo serviço de bom grado

Fatores ambientais - estou profundamente
preocupado com a poluição e com o que
um carro próprio faz ao nosso planeta

Se a solução fosse recomendada por um
amigo, experimentaria um novo serviço de
bom grado

Símbolo de estatuto - não estou preocupado que um
carro seja visto como um símbolo do meu estatuto
entre a família e amigos

17.3%

7.49%

12.13%

18.01%

2.989%

11.07%

18.22%

8.18%

19.02%

15.94%

14.9%

2.27%

Dinamarca

Malásia

12.03%

1.62%

29.42%

8.69%

10.28%

7.83%

2.06%

34.86%

4.09%

1.45%

23.69%

1.84%

Polónia

3.34%
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Notas de rodapé
1.

https://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanizationprospects-2014.html

2.

https://think.ing.com/uploads/reports/ING_-_Car_sharing_unlocked.pdf

3.

https://www.ukfinance.org.uk/sites/default/files/uploads/pdf/UK-Finance-UK-PaymentMarkets-Report-2019-SUMMARY.pdf

4.

https://www.racfoundation.org/research/mobility/spaced-out-perspectives-on-parking

5.

https://www.egencia.com/public/uk/sem/business-travel-byexpedia?_bt=335498955493&_bk=%2Begencia&_bm=b&_bn=g&_
bg=69218641324&gclid=EAIaIQobChMI08Dx36qb5AIVheF3Ch0CUAnzEAAYAiAAEgK9AvD_
BwE

6.

https://www.jumia.co.ke/mobile-report/

7.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/452923/future-cities-peak-car.pdf

8.

https://aws.amazon.com/partners/success/avis-budget-group-slalom/

9.

https://www.linkedin.com/company/avis-budget-group/
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Quer saber mais?
avisbudgetgroup.com/roadahead
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