São Paulo, 12 de maio de 2021
PRODUZIDO POR

mobilidade.estadao.com.br

/MobilidadeEstadao

/mobilidadeestadao

Vem aí o

Foto: Marco Ankosqui

pelo QR
nto
C
e
v

e:
od

Sa
ib

de 17 a 21 de maio.
100% online
e gratuito!

a

Acesse pelo
QR Code

is sobre o
e
ma
Luiz Thunderbird: "A e-bike se encaixou
muito bem na minha rotina e foi
importante para eu voltar a pedalar"

Mercado de bicicletas
elétricas em expansão
Em 2020, foram comercializadas 32.110 unidades de e-bikes no País: crescimento
de 28% em relação a 2019. Nesse período, as vendas movimentaram R$ 190 milhões

O

mercado de bicicletas elétricas vive um boom, crescendo ano a ano no
Brasil. No acumulado de 2020, foram 32.110 e-bikes vendidas, um incremento de 28,4% em relação a 2019, quando foram comercializadas
25 mil unidades. Os dados são do recém-divulgado Boletim do Mercado de
Bicicletas Elétricas 2021, desenvolvido pela Aliança Bike e pelo Laboratório de
Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Labmob/
UFRJ) e com coordenação da Multiplicidade. Do total de 2020, 14.247 unidades foram importadas, e 17.863 e-bikes, produzidas no Brasil, sendo 4.700
delas no Polo Industrial de Manaus.
As vendas movimentaram R$ 190 milhões em 2020, com preço médio
das bicicletas elétricas em R$ 5.900. Para Daniel Guth, diretor executivo da
Aliança Bike, o aumento é decorrente de um maior conhecimento da sociedade brasileira sobre o produto, o que foi reforçado durante a pandemia da
covid-19, com o incentivo ao uso da bicicleta de maneira geral. “Mas nosso
volume ainda é insípido pelo potencial do País – elas não representam nem
1% do mercado. A e-bike até agora não conseguiu atender os públicos que
mais se beneficiariam dela, como usuários de motocicleta que usam o veículo
para trabalho, entre outros”, afirma o executivo.
O alto valor do produto, por causa da carga tributária, é um dos principais
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A e-bike é considerada um modal inclusivo, por atender a diversas faixas etárias.
“Quando montamos nosso negócio, há 11 anos, imaginávamos vender a estudantes. Mas, com o passar do tempo, principalmente pelo valor do produto, percebemos ótima aceitação de pessoas entre 45 e 60 anos de idade”, diz Rodrigo Affonso,
fundador da LEV, empresa que opera no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
De acordo com ele, é muito comum que filhos de pessoas nessa faixa etária também acabem aderindo a uma e-bike. “Quem experimenta acaba se apaixonando”,
diz. Foi exatamente o que aconteceu com Luiz Thunderbird, músico, apresentador e ex-VJ da MTV Brasil, que começou a usar uma bike elétrica emprestada de
um amigo em 2019 e não parou mais. “Ela se encaixou muito bem em minha rotina e foi importante para que eu voltasse a pedalar. Ela me ajudou a ganhar ritmo
novamente e melhorar meu desempenho”, conta Thunderbird.
CONTINUA NA PÁG. 2
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entraves ao avanço desse mercado no Brasil. Ao todo, os impostos alcançam
85% do custo final do produto e seu Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) tem alíquota de 35%, enquanto o de bicicletas convencionais é de 10%.
“Esperamos conseguir equiparação do IPI ao das bicicletas convencionais, pois
é um produto que beneficia a sociedade”, diz Guth.
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Estudo mostra que 56% de quem
tem e-bikes se deslocava de carro

Pandemia impulsionou segmento; dificuldades na cadeia de fornecimento ainda é um entrave
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ma ampla pesquisa sobre uso
de bicicletas elétricas feita no final do ano passado pela Aliança
Bike e pelo Laboratório de Mobilidade
Sustentável da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (Labmob/UFRJ), com
400 usuários desse transporte, revelou
que pouco mais da metade das pessoas
(56%) que agora se locomovem com o
equipamento para trabalhar ou estudar
antes se deslocava com um automóvel.
Esse é o caso de Luiz Thunderbird,
músico, apresentador e ex-VJ da MTV
Brasil, que vendeu seu carro em 2009,
mesmo ano em que começou a usar
uma e-bike. “Hoje, com a bike elétrica e a convencional, faço a maior parte
dos meus deslocamentos diários e há
diversas outras opções de transporte quando tenho alguma necessidade
específica”, conta. Sua história com o
equipamento começou depois que ficou sem pedalar as convencionais por
um tempo e precisava retomar o condicionamento. “Para piorar, morava
em uma região em São Paulo de muita
ladeira. Então, um amigo me emprestou sua e-bike, que, mesmo antiga, facilitou muito para mim”, lembra.
Ciclista há anos, Thunderbird, que
lança, em breve, o Garupa Podcast,
conta que roda em torno de 250 quilômetros por semana, alternando entre
sua bicicleta convencional e um modelo
mais moderno do que sua e-bike inaugural: uma Specialized Vado, que passou a usar neste ano. Ele relata que utiliza as ciclovias da capital paulistana três
vezes por semana para praticar exercícios e cumprir seus compromissos.
“É uma alternativa perfeita, porque
você não chega ao lugar todo suado,
ela tem pedal assistido e é uma delícia
de pedalar. É um absurdo não facilita-
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rem o acesso das pessoas a um transporte tão saudável, que só não cresce
mais por causa do preço, ainda muito
alto em razão dos impostos”, diz.
AQUECIMENTO

A análise da série histórica indica que o
mercado de bicicletas elétricas, no Brasil,
saltou de 7.600 unidades, em 2016, para
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32.110, em 2020 (veja gráfico abaixo).
Ao mesmo tempo que a pandemia do
coronavírus causou retração da economia brasileira, no geral, houve aumento
expressivo nesse mercado, com a sociedade percebendo o modal como aliado
no combate à pandemia, permitindo
deslocamentos, atividade física e de lazer com segurança sanitária e distanciamento social. Para este ano, o Boletim do
Mercado de Bicicletas Elétricas 2021 faz
duas projeções: uma, mais conservadora, com crescimento na ordem de 23%,
alcançando 39.500 e-bikes; outra, mais
otimista, em que serão comercializadas
43.000 unidades até o final do ano, elevação de 43% nas vendas.
Para os revendedores, 2020 ficou
marcado pelo aumento da procura do
produto acima da média, beneficiando
quem tinha estoque maior. “Foi um
ano muito surpreendente porque nos
organizamos para continuar trabalhando, tomando todos os cuidados,
mas oferecendo descontos agressivos
aos clientes e dobrando a comissão dos
funcionários”, explica Rodrigo Affonso, fundador da LEV, marca que tem
90% de market share no Rio de Janeiro.
A estratégia deu certo: em abril de
2020, a empresa superou a previsão
de venda para o ano, de acordo com o
executivo. Além da venda, a LEV trabalha com locação para pessoas físicas
e empresas. “Registramos crescimento de 48,8% em 2020, na comparação
com o ano anterior, e inauguramos
mais seis lojas”, conta o fundador da
rede, que contabiliza, atualmente, 19
revendedoras no Rio de Janeiro, em
São Paulo e Porto Alegre.
A Vela Bikes também sentiu aquecimento na busca do produto pelos consumidores, no ano passado. “Registramos aumento de 10% nas vendas e esse
número poderia ter sido maior se não
tivéssemos enfrentado desafios na cadeia de fornecimento”, diz Victor Hugo
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Cruz, fundador da empresa. No período, a empresa iniciou uma mudança
estratégica, com investimentos focados
em e-commerce e concentração maior
no site. “Em 2018, o canal era responsável por 5% do faturamento e, em 2020,
já representava 90%. Com a mudança,
estamos notando uma migração das
vendas, antes muito centralizadas em
São Paulo, para outros Estados”, conta.
Para a Vela Bikes, este ano segue em
ritmo parecido com 2020. “O interesse
pelas bicicletas elétricas continua alto:
atendemos pessoas de todos os perfis
e faixas de idade, inclusive as que venderam seus automóveis”, diz Cruz. A
boa notícia, para a empresa, foi o recente investimento de R$ 1,9 milhão,
que acabou de se viabilizar, por meio
de uma campanha de captação que envolveu 200 investidores. “Isso demonstra que, felizmente, muita gente está
apostando no potencial das bicicletas
elétricas”, diz o fundador da Vela Bikes.

Rodrigo Affonso,
da LEV: marca
cresceu 48,8% em
2020 e inaugurou
seis lojas no período
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σ χιρχυνστνχιασ δα πανδε−
ια ∇ζερα χο θυε προ−
φεσσορεσ σε ϖισσε διαντε
δα νεχεσσιδαδε δε αδαπταο ρ〈πι−
δα αο ενσινο ρεοτο. Τραταϖα−σε δε
υ δεσαφιο χοπλεξο, ϕ〈 θυε δαρ
αυλασ πελα ιντερνετ ερα υα νοϖιδα−
δε παρα α αιορια.
Ε χερχα δε 1,3 ιλ εσχολασ δε
84 υνιχπιοσ δοσ εσταδοσ δε Σο
Παυλο, Ριο δε ϑανειρο, Παραν〈 ε
Βαηια, οσ δοχεντεσ δα ρεδε πβλιχα
χοντα χο υ αποιο φυνδαεν−
ταλ παρα εσσε προχεσσο δε αδαπτα−
ο: ο προγραα Χαινηοσ παρα α
Χιδαδανια, γερενχιαδο πελο Ινστι−
τυτο ΧΧΡ, βραο σοχιαλ δε υ δοσ
αιορεσ γρυποσ δε ινφραεστρυτυρα
ε οβιλιδαδε δα Αριχα Λατινα,
α ΧΧΡ − θυε, χο φορτε πρεσενα
νασ χιδαδεσ ε θυε ατυα, τραβαληα
πορ υα οβιλιδαδε χαδα ϖεζ αισ
ηυανα.
Ο Χαινηοσ παρα α Χιδαδανια
 υα αο σοχιοεδυχαχιοναλ θυε
προοϖε α φοραο χοντινυαδα ε
ο εποδεραεντο δε εδυχαδορεσ
πορ ειο δα οφερτα δε ατεριαισ,
χυρσοσ ◊ διστνχια ε εστρατγιασ
παυταδασ νασ δεζ Χοπετνχιασ
Γεραισ δα Βασε Ναχιοναλ Χου
Χυρριχυλαρ (ΒΝΧΧ), νασ Μετοδο−
λογιασ Ατιϖασ ε νασ Χοπετνχιασ
Σοχιοεοχιοναισ.
CONTEÚDO RELEVANTE
Χριαδο ε 2002, ο προγραα
ϕ〈 ατενδευ αισ δε 3,4 ιλη⌡εσ
δε αλυνοσ, αισ δε 131 ιλ εδυ−
χαδορεσ ε σε φεζ πρεσεντε ε 118
υνιχπιοσ, πορ ειο δε παρχεριασ
χο ασ σεχρεταριασ υνιχιπαισ δε
εδυχαο. Ο προγραα νασχευ χο
ο οβϕετιϖο ινιχιαλ δε τρανσιτιρ ◊σ
χριανασ ενσιναεντοσ σοβρε σε−
γυρανα νο τρνσιτο. Χο ο πασσαρ
δοσ ανοσ, ο τεα χεντραλ φοι απλια−
δο ε ο φοχο φοι σενδο γραδυαλεντε
διρεχιοναδο αο απερφειοαεντο
δοσ προφεσσορεσ.
Ηοϕε, ο φοχο  οφερεχερ φερρα−
εντασ αοσ δοχεντεσ παρα θυε τρα−
βαληε τεασ χοο διϖερσιδαδε,
ινχλυσο, ειο αβιεντε, βυλλψινγ,
περτενχιεντο, αλιενταο, ε−
πρεενδεδορισο ε εδυχαο ∇ναν−
χειρα. Σο τε〈τιχασ υλτιπλιχαδασ
χο οσ αλυνοσ πορ ειο δε ατιϖι−
δαδεσ ε σαλα ου ε χασα, χο οσ
φαιλιαρεσ, εξπλιχα α ρεσπονσ〈ϖελ
πελο προγραα νο Ινστιτυτο ΧΧΡ,
Αριανε Τελεσ.
Ελα χοντα θυε α δεχισο δε
φορταλεχερ α χυλτυρα δο Ενσινο α
ιστνχια (Εα) παρα ο απερφειοα−
εντο δοσ δοχεντεσ, ε συβστιτυι−
ο ◊σ ατιϖιδαδεσ πρεσενχιαισ, ϕ〈 ηα−
ϖια σιδο τοαδα αντεσ δα πανδεια.
Σ⌠ νο ιαγιν〈ϖαοσ,  χλαρο, ο
θυαντο ο ενσινο ρεοτο σερια ι−
πυλσιοναδο ε σε τορναρια το ιπορ−
ταντε ε το πουχο τεπο.
Αο λονγο δε 2020, ε ειο ◊
πανδεια, φορα δισπονιβιλιζαδοσ

Ο ΦΥΤΥΡΟ
ΧΟΜΕ∩Α

Ariane Teles,
responsável pelo programa
Caminhos para a Cidadania
no Instituto CCR

Reprodução

Programa Caminhos para a Cidadania,
do Grupo CCR, ensina sobre segurança no
trânsito, cidadania e respeito ao próximo
em mais de 80 cidades brasileiras
84 ατεριαισ νο σιτε δο προγραα
(ωωω.χαινηοσπαρααχιδαδανια.
χο.βρ). Οσ χυρσοσ οφερεχιδοσ,
πορ ειο δε υα πλαταφορα πρ⌠−
πρια, ∇ζερα συχεσσο εντρε οσ προ−
φεσσορεσ  ταντο ο δε χοπετν−
χιασ σοχιοεοχιοναισ θυαντο ο δε
χυιδαδοσ χο ο ειο αβιεντε.
Ταβ ηουϖε γρανδε προχυρα
πελοσ ατεριαισ εξτρασ δισπονιβιλι−
ζαδοσ νο σιτε, χοο συγεστ⌡εσ δε
∇λεσ, λιϖροσ, σριεσ, βρινχαδειρασ,
ϕογοσ ε ατιϖιδαδεσ θυε ενσινα ε
διϖερτε ασ χριανασ ε χασα.
Αχρεδιταοσ θυε ινϖεστιρ να
θυαλιφιχαο δο προφεσσορ  υα
ανειρα δε εληοραρ α εφιχιν−
χια δοσ χοντεδοσ ινιστραδοσ
ε σαλα δε αυλα ε ϖαλοριζαρ εσσε
προφισσιοναλ το ιπορταντε,
διζ Αριανε. Οσ χυρσοσ οφερεχιδοσ
αοσ προφεσσορεσ σο ρεστριτοσ αοσ
ιντεγραντεσ δασ ρεδεσ δε ενσινο
υνιχιπαισ θυε παρτιχιπα δο
προγραα, ασ η〈 ταβ νο
σιτε χοντεδοσ αβερτοσ α θυαλθυερ
ιντερεσσαδο, αλ δε υ εσπαο
χο ατιϖιδαδεσ παρα ασ χριανασ,
ιγυαλεντε λιϖρε ε γρατυιτο.
AMPLIAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO
Ουτρα πρεοχυπαο δο προγρα−
α, ρεφοραδα δυραντε α πανδεια,
 α σαδε ενταλ δοσ προ∇σσιοναισ
δε εδυχαο. Ο περχυρσο νεσσε
ασπεχτο φοι χονστρυδο σοβ οριεν−
ταο δο χονηεχιδο πσιχοτεραπευτα
Λεο Φραιαν, ινχλυινδο ο ⌠δυλο
Εσχολα δα ςιδα, δεντρο δο χυρσο
Εα δοσ προφεσσορεσ.

Αλ δα διϖερσιφιχαο δοσ
τεασ αο λονγο δο τεπο, α φαιξα
ετ〈ρια δοσ αλυνοσ ενϖολϖιδοσ νο
προγραα ταβ φοι σενδο γρα−
δυαλεντε απλιαδα  ο Χαινηοσ
παρα α Χιδαδανια χοεου ϖολταδο
αοσ 4≡ ε 5≡ ανοσ ε αγορα ϕ〈 ατινγε
τοδο ο Ενσινο Φυνδαενταλ Ι, δο
1≡ αο 5≡ ανο.
Ουτρα ϖανταγε δα αδοο
δασ ατιϖιδαδεσ διγιταισ  θυε α 〈ρεα
γεογρ〈φιχα αβρανγιδα ταβ
ποδε σερ απλιαδα χο αισ φαχι−
λιδαδε  ταντο θυε ο προγραα εστ〈
χηεγανδο ◊ Βαηια, θυαρτο εσταδο
α σερ χοντεπλαδο, ινιχιαλεντε
νοσ υνιχπιοσ δε Σαλϖαδορ ε Λαυ−
ρο δε Φρειτασ, πορ ειο δα ΧΧΡ
Μετρ Βαηια. Ο Χαινηοσ παρα α
Χιδαδανια χοντα χο ο αποιο δε
ϖ〈ριασ Υνιδαδεσ δε Νεγ⌠χιο δο
Γρυπο ΧΧΡ: ασ χονχεσσιον〈ριασ
ΧΧΡ ΑυτοΒΑν, ΧΧΡ Νοϖαυτρα,
ΧΧΡ ΡοδοΝορτε, ΧΧΡ ΣΠςιασ,
ΧΧΡ ςιαΛαγοσ, ΧΧΡ ςιαΟεστε,
ΧΧΡ ΡοδοΑνελ ε ςιαΡιο.
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Educação fortalecida
O Dia Internacional da Educação, 28 de abril, foi celebrado com uma edição especial do
Momento Mobilidade, conversa
semanal conduzida pelo editor
do Jornal do Carro, Tião Oliveira. As convidadas foram Ariane
Teles, responsável pelo programa Caminhos para a Cidadania,
do Grupo CCR, e a professora
Maria Aparecida Pedroso Rocha
Pena, conhecida como Cidinha
Pedroso, de Pindamonhangaba
(SP), um dos primeiros municípios a aderir ao programa, criado em 2002.
Cidinha ressaltou a importância redobrada que o Caminhos para a Cidadania ganhou
no cenário da pandemia. “Nós,
professores, temos um novo desaﬁo, que é lidar com ferramentas tecnológicas sem perder o
vínculo com as crianças e o prazer de ensinar”, ela descreveu.
“Tudo isso reforça a visão de
que a educação vai muito além
da instituição escola.”
A professora reconheceu o
empenho do Grupo CCR em pro-
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mover mais qualidade na educação, elogiou a disponibilidade
dos gestores do programa para
ouvir sugestões dos participantes e descreveu os efeitos positivos ao longo dos anos. “O que
vemos é um alto índice de adesão dos professores e respostas
muito positivas por parte dos
alunos”, relatou a professora.
“São 8 mil crianças impactadas
no município, além de todo o
desdobramento em suas casas. É
impressionante como as crianças
conscientizam suas famílias.”
Referência para a construção
dos currículos de todas as escolas do país, a BNCC é composta
por dez Competências Gerais
que devem nortear o trabalho
das escolas e dos professores.
Durante a conversa do Momento
Mobilidade, foram destacadas
algumas dessas competências
impactadas diretamente pelo
Caminhos para a Cidadania,
como a número 5 (cultura digital), a 8 (autoconhecimento e
autocuidado) e a 10 (responsabilidade e cidadania).
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tecnologia está cada vez mais presente
nos automóveis. Carros conectados,
com motores elétricos ou sistemas híbridos, por exemplo, passaram a ser
mais comuns nas ruas brasileiras. Além disso,
as montadoras investem em equipamentos de
segurança a fim de reduzir acidentes e tornar a
condução mais segura. Confira, a seguir, alguns
desses sistemas que já estão disponíveis em veículos comercializados no País.

1

Alerta de fadiga: por meio de sensores,
o computador central do carro analisa a
maneira de dirigir do condutor após os primeiros quilômetros sempre que o motor é
acionado. Se detectar que o motorista está
demonstrando sinais de cansaço ou desatenção, soa um alarme, sugerindo parada
para descanso.

2

Monitor de ponto cego: sensores nas

laterais do veículo detectam a aproximação e a presença de veículos, alertando o
motorista nas manobras de mudança de faixa e de ultrapassagem. Com o carro estacionado, o sistema também pode avisar sobre
algum veículo se aproximando na hora de
os ocupantes desembarcarem.

3

Alerta e assistente de manutenção
em faixa: uma câmera (ou duas ou

4

Alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência: sensores e

três, no caso de veículos mais sofisticados)
analisa as faixas pintadas na via e, se o motorista muda de pista sem sinalizar (usando as
setas), aciona um alarme. No caso do assistente, o sistema também corrige o desvio de
trajetória, mantendo o carro na pista.

câmeras monitoram a área à frente do veículo no trânsito e, se detectarem que carro,
caminhão ou ônibus reduziu a velocidade ou
parou abruptamente, o sistema, inicialmente,
avisa o motorista por meio de alertas visual
e sonoro. Se o condutor não tomar nenhuma medida a respeito (reduzir a velocidade
e frear), os freios são acionados para mitigar
as consequências de uma possível colisão ou
mesmo evitá-la. Alguns automóveis têm equipamentos que também conseguem identificar pedestres e ciclistas no trânsito urbano.

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio.

5

Alerta de tráfego cruzado traseiro: item muito útil, principalmente,

nas manobras de ré, ao sair de vagas em
supermercados, por exemplo. Sensores na
traseira do veículo detectam a presença ou
aproximação de outros carros (ou pedestres), auxiliando o motorista. Pode atuar
com avisos sonoros, imagens ou ambos se o
automóvel possuir câmera de ré.

6

Controlador de velocidade de
cruzeiro adaptativo (com sistema
stop and go ): popularmente conhecido

como piloto automático adaptativo, o equipamento não só mantém o carro em uma
velocidade programada como também na
distância desejada em relação ao carro que
vai à frente, independentemente da velocidade deste. Caso o motorista esteja rodando a 80 km/h com o sistema acionado e
depare com um caminhão trafegando a 70
km/h, por exemplo, o equipamento passa
a manter a distância programada pelo motorista, em vez da velocidade. Assim que a
via à frente ficar livre novamente, o carro
volta a rodar a 80 km/h, automaticamente.
Os sistemas mais modernos são capazes de
atuar mesmo em situações de anda e para,
típicas de trânsito urbano.

7

Leitor de placas de velocidade:

por meio de câmeras na parte interna
do para-brisa, o sistema identifica as placas
com os limites e alerta o motorista, caso
este esteja acima do permitido. Alguns modelos também conseguem identificar semáforos. Se o veículo possuir controlador
de velocidade adaptativo, os itens podem
atuar em conjunto, proporcionando uma
condução semiautônoma.

8

Câmera de visão noturna: graças
a uma câmera de infravermelho com
detector de calor, a central eletrônica do
veículo consegue detectar a presença de
animais e de pessoas, mesmo sob condições adversas, como neblina e chuva. O
equipamento alerta o motorista e exibe
as imagens em uma tela no quadro de
instrumentos do veículo e ajuda a evitar acidentes, principalmente no caso de
animais que surgem inesperadamente
cruzando a via à noite.
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DICA JORNAL DO CARRO:
NOVO PEUGEOT 208
ACTIVE AT POR R$ 74.990

OFERTA SELECIONADA

Valor promocional a partir de R$74.990,00 à vista para Novo 208 Active 1.6 AT 21/21 - Branco Banquise ou Preto Perla Nera ou ﬁnanciado pelo Banco PSA com Entrada de R$44.994,00
à vista + 12 parcelas mensais de R$3.012,84. Com vencimento da 1ª parcela para 120 dias. Taxa de juros de 0,69% a.m e 8,60% a.a. Valor total a prazo de R$81.148,11. O Custo
Efetivo Total (CET) máximo para operação de 2,01% a.m e 26,98% a.a., com IOF de 1,50% a.a para Pessoa Juridica e 3,00% a.a para Pessoa Física. IOF, Cadastro e despesa para
constituição da garantia estão inclusos nos cálculos das prestações e CET. Sujeito à aprovação de crédito. Alguns itens podem ser opcionais. Estoque: 10 unid. 3 anos de garantia nos
termos dos respectivos manuais. Prazo de entrega 90 dias. ** Consulte os preços das revisões**. Promoção para veículos faturados de 04/05/2021 a 01/06/2021 ou enquanto durarem os
estoques. Não cumulativa para outras promoções. Atenção: O crédito deve ser usado de forma consciente, portanto antes de contratá-lo veriﬁque se está adequado as suas necessidades
ﬁnanceiras. Banco PSA: Ouvidoria 0800-7719090, SAC Banco PSA - 0800 7715575 e Central de Atendimento ao deﬁciente auditivo ou de fala 0800 771 1772. *Validade das condições
comerciais ou enquanto durarem os estoques. **A MONTADORA/CONCESSIONÁRIA será a única responsável por seus bens e/ou serviços, bem como pelo cumprimento das normas
legais ou infralegais oriundas de qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, respondendo perante consumidores, órgãos públicos e terceiros pelo conteúdo dos anúncios
das ofertas inseridos pelo ESTADÃO no portal 0km.jornaldocarro.com.br, inclusive, mas não se limitando a, o cumprimento da legislação pertinente, como, dentre outras, o Código de
Defesa do Consumidor, Normas Padrão da Atividade Publicitária CENP e ao Código de Auto Regulamentação Publicitária do CONAR, comprometendo-se a indenizar e defender o
ESTADÃO em qualquer ação, reclamação ou procedimento proposto em face deste, suportando integralmente eventuais ônus e despesas decorrentes dos danos e prejuízos a que der
causa, tendo o ESTADÃO direito de regresso e de ressarcimento em face da MONTADORA/CONCESSIONÁRIA por eventuais valores pagos a este título. Sobre as imagens: meramente
ilustrativas Sobre as ofertas: de acordo com a disponibilidade do estoque Sobre as condições comerciais: poderão ser alteradas a qualquer momento sem prévio aviso.
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“Temos forte compromisso com a
mobilidade sustentável, e essa parceria
foi uma grata surpresa. Nossa audiência
é de 43 milhões de pessoas que consomem mobilidade, a quem iremos levar
esses conteúdos tão relevantes”, diz Marcelo Godoi, head de Mobilidade do EsEstadão.
Na
outra
ponta,
a
ação
também
tadão.
foi comemorada. “Essa parceria dará

PARA
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SABER
MAIS
MAIS SOBRE
SOBRE
OS
OS EVENTOS,
EVENTOS,
ACESSE:
ACESSE:

amplitude à comunicação referente ao
mercado de veículos elétricos e seu desenvolvimento. Assim, temos a possibilidade de levar conhecimento a muitas
pessoas sobre as oportunidades existentes em todas suas vertentes”, diz Ricardo
Guggisberg, executivo que também é
CEO da MES Eventos, empresa realizadora e organizadora dos dois eventos.

Estematerial
material éé produzido
produzido pelo
pelo Estadão
Estadão Blue
Blue Studio.
Studio.
Este

23α25

O mundo

σετεβρο 21

mudou

Salão da Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes

0emissaoTOTALemocao
A 16ª edição do VE LATINO AMERICANO confirma que a
eletrificação é o futuro do setor e se consolida como
local de debate, impulsão e desenvolvimento da
mobilidade elétrica na América Latina.

velatinoamericano .com.br

Muito além da exposição de veículos, o VE promove
conteúdos e discussões sobre o desenvolvimento do
mercado elétrico entre autoridades, iniciativa privada e
a sociedade.

PESADOS
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INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS

FAÇA PARTE DESSA EVOLUÇÃO! VENHA PARA O MUNDO ELÉTRICO!
Eventos complementares ao VE Latino Americano:

18/

SETEMBRO

Informações: (11)
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23/

Eletromobilidade
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3063.1182 | contato@meseventos.com.br
Organização e Promoção:

Consultoria e Gestão:

Realização:
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events for the future

Parceria Estratégica:

events for the future
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acesso à mobilidade urbana
acesso à mobilidade urbana
em uma cidade se reflete em
em uma cidade se reflete em
questões socioeconômicas,
questões socioeconômicas,
logísticas e ambientais e, com a panlogísticas e ambientais e, com a pandemia da covid-19, ocorreram mudemia da covid-19, ocorreram mudanças significativas no deslocamendanças significativas no deslocamento das pessoas no espaço urbano. No
to das pessoas no espaço urbano. No
contexto, o cenário provocou redução
contexto, o cenário provocou redução
na demanda do transporte público,
na demanda do transporte público,
que, de acordo com o Boletim da Asque, de acordo com o Boletim da Associação Nacional das Empresas de
sociação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU), a quanTransportes Urbanos (NTU), a quantidade de viagens realizadas por pastidade de viagens realizadas por passageiro teve diminuição de 80% nas
sageiro teve diminuição de 80% nas
primeiras semanas da crise em 2020.
primeiras semanas da crise em 2020.
O setor já estava perdendo passaO setor já estava perdendo passageiros nos últimos anos pela falta de
geiros nos últimos anos pela falta de
investimentos, sendo que, entre 2018
investimentos, sendo que, entre 2018
e 2019, 12,5 milhões de pessoas deie 2019, 12,5 milhões de pessoas deixaram de utilizar o ônibus como prinxaram de utilizar o ônibus como principal modal de deslocamento, conforcipal modal de deslocamento, conforme aponta o anuário da NTU.
me aponta o anuário da NTU.
Segundo Paula Faria, CEO da NecSegundo Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart
ta e idealizadora do Connected Smart
Cities & Mobility (CSCM), “decidir
Cities & Mobility (CSCM), “decidir
diminuir a frota de veículos no início
diminuir a frota de veículos no início
da pandemia só evidencia a necessida pandemia só evidencia a necessidade de alterar a logística de licitação
dade de alterar a logística de licitação
desse ecossistema no País. A partir do
desse ecossistema no País. A partir do
momento em que essa remuneração é
momento em que essa remuneração é

feita por passageiro, e não por quilôfeita por passageiro, e não por quilômetro rodado, como observamos em
metro rodado, como observamos em
países europeus e que são exemplos
países europeus e que são exemplos
no quesito de mobilidade, o modelo
no quesito de mobilidade, o modelo
já pressupõe lotação”.
já pressupõe lotação”.
“O grande efeito colateral dessa
“O grande efeito colateral dessa
logística de licitação é que, pela falta
logística de licitação é que, pela falta
de receita causada pelo impacto da
de receita causada pelo impacto da
pandemia, as empresas reduziram as
pandemia, as empresas reduziram as
frotas, demitiram funcionários e prefrotas, demitiram funcionários e precarizaram ainda mais esse serviço. É
carizaram ainda mais esse serviço. É
preciso entender que a pandemia vai
preciso entender que a pandemia vai
passar, mas a necessidade de se locopassar, mas a necessidade de se locomover pelo espaço urbano não. Nunmover pelo espaço urbano não. Nunca foi tão importante discutir invesca foi tão importante discutir investimentos e novos modelos de gestão
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Seguros de automóveis: hora de
acelerar em meio à estagnação
E

Para ler e
compartilhar no
digital, acesse:

m decorrência da pandemia no
País, a fórmula da crise sanitária
mais retração econômica poderia significar desinvestimento e estagnação para muitos setores. No segmento de seguros de automóveis foi
o oposto. As incertezas sobre o futuro
serviram de estímulo para acelerar o
processo de transformação digital das
seguradoras, com um objetivo claro:
aperfeiçoar a experiência do cliente
com os produtos e serviços. Em um
mercado cada vez mais competitivo,
o consumidor ganha protagonismo e
controle sobre suas decisões de acesso a coberturas e serviços, de forma
customizada. Tudo na palma da mão
e na hora que quiser.
Todas essas transformações são
realizadas em meio ao isolamento social, adoção de home office por muitas
empresas, mudanças de hábito e comportamento de consumo e retração
na venda de carros novos. Segundo a
Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea),
houve um decréscimo de 28,6% no
volume de vendas de veículos novos
(nacionais e importados), no acumulado de 2020. Todos fatores que impactam o setor automotivo de seguros.
Diante desse cenário nebuloso
e incerto, o setor apostou em uma

forma mais atrativa de se relacionar
com o consumidor. As companhias
passaram a reestruturar e investir
em inovação na forma de se fazer
negócio, com estratégias de atuação
na cobertura de novos riscos, flexibilização de prazos, agilidade na
contratação em formato digital, novas condições de parcelamento tanto
para renovação quanto para novos
contratos, corretagem mais dinâmica e consultiva e, principalmente,
investimento em tecnologia e jornada de experiência do segurado.
PRATICIDADE

Nessa direção, as empresas intensificaram o desenvolvimento e a
implementação de serviços, produtos e atendimento digital, em
prol da comodidade e praticidade
dos consumidores, como o uso da
inteligência artificial na apuração
de sinistros, com a proposta de otimizar a análise dos danos no veículo, sem necessidade de vistoria
presencial, uso de plataformas virtuais de atendimento para serviços
exclusivos, como autovistoria 100%
online, assistência 24h, liberação de
carro reserva, solicitação e abertura
de serviços contratados na apólice,
além de investimentos em nichos de

atuação, como cobertura pay per use,
com foco na exposição ao risco, de
acordo com o perfil de cada cliente.
O mercado é muito grande, robusto e variado. As incertezas em relação
ao futuro estão fazendo com que a
sociedade perceba, com mais clareza,
a importância do seguro para mitigar
riscos e prevenir perdas. Em meios às
transformações e mudanças de hábito
em nossas rotinas, o setor de seguros
se reinventa. As empresas oferecem
assistências cada vez mais personalizáveis, que agregam valor ao segurado, de acordo com o perfil do cliente

e o contexto socioeconômico, adequando a realidade orçamentária das
famílias e, ao mesmo tempo, permitindo proteção, credibilidade e tranquilidade de um seguro.
Para o mercado segurador automotivo voltar a crescer, é preciso uma
retomada das atividades econômicas
do País de forma sustentável. Quando
esse momento chegar, o setor já estará
pronto para um novo ciclo virtuoso de
desenvolvimento. Em meio ao tempo
instável, já foram plantadas as sementes do amanhã, com toque de transformação digital em ritmo acelerado.

Foto: Divulgação Bradesco

AS SEGURADORAS
APOSTARAM EM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NA APURAÇÃO DE
SINISTROS E EM AUTOVISTORIA
100% ONLINE.
Saint’Clair Lima, diretor da
Bradesco Seguros Auto/RE
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Procurando um carro novo
para chamar de seu?
Tudo sobre o seu próximo zero
você encontra no Zerão.

Mais de 170 automóveis do mercado:
fichas técnicas, resenhas, fotos e
preços de modelos de todas as marcas.

REALIZAÇÃO:

jornaldocarro.estadao.com.br/
guia-de-compras/carros-0km

OFERTAS EXCLUSIVAS:

Evento
online e
gratuito
De 17 a 21 de maio

https://summitmobilidade.estadao.com.br

Transição para
uma Nova Cidade
Uma semana dedicada às discussões
sobre desaﬁos, desigualdades e
inclusão das cidades, em formato
totalmente reformulado, com uma
nova estrutura ainda mais dinâmica,
interativa e relevante.
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