AFe_Monf_148x210_29Maio.pdf
1
28/05/18
10:41
AFe_Monf_148x210_29Maio.pdf
1
28/05/18

10:41

34

#

2018

AFe_Monf_148x210_29Maio.pdf

1

28/05/18

10:41

Digital Business Breakfast

Vencer no novo paradigma
da mobilidade
O futuro da mobilidade urbana terá que passar pela criação de um
ecossistema que agregue todos os players, tradicionais e
disruptivos, pois só assim se poderá assegurar uma oferta de
soluções globais centradas no cliente. Neste novo paradigma, os
operadores públicos de transportes mantêm um papel fulcral, mas
terão de ter a capacidade de se reajustar a uma nova realidade,
onde o digital e o cliente ditam as regras. As mudanças já estão em
marcha, mas os desafios são grandes.

A transformação digital traz muitas oportu-

nidades, mas também desafios a todos os setores de atividade. Os transportes públicos não
são exceção e também eles estão em processo
de mudança. Responsáveis do Governo, dos
operadores públicos e privados de transportes,
fornecedores e do município de Lisboa debateram neste Digital Business Breakfast APDC os
impactos e as transformações que a aceleração
tecnológica está a trazer a este mercado.
Sendo o sistema de mobilidade de pessoas e de
transportes de bens cada vez mais crítico para
os processos de criação e de distribuição de
valor, o Governo tem como missão dar-lhe as
adequadas condições de contexto. Sobretudo
para os operadores de transportes serem capazes de, “face às novas tendências e ferramentas emergentes, darem o salto”, como começou

por destacar na sua intervenção o secretário de
Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes.
“Até hoje, a força motriz têm sido os combustíveis fósseis e é com eles que o sistema de transportes trabalha. Têm vivido numa dicotomia
entre o transporte flexível, que é o individual, e o
transporte público, mais ortodoxo e agarrado a
horários, mas com menos externalidades negativas”, explica o governante. Mas a mudança já
está a acontecer, sobretudo pelas mãos da iniciativa empresarial privada, mas também pelos
atores do setor público.
Os drivers desta mudança são vários. Desde
logo o facto de as decisões sobre necessidades
de mobilidade das pessoas serem cada vez mais
aleatórias e pouco previsíveis, ao contrário do
que acontecia no passado, às quais um sistema
de transporte público pode não ser capaz de
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O presidente da APDC, Rogério Carapuça, e a
Senior Executive da Novabase, Carmo Palma,
apresentaram os objetivos desta iniciativa

responder. É que a flexibilidade está a ganhar
crescente importância nas preferências do utilizador.
MUITAS METAMORFOSES
O próprio sistema de transporte público está “a
sofrer metamorfoses”, uma vez que os horários,
paragens e rotas fixas começam a não responder ao que é cada vez mais a procura. “O tema
central é a capacidade de responder às necessidades específicas, que são variáveis. Um sistema
de transporte público rígido é um sistema com
dificuldade em satisfazer a procura. Mas os sistemas tal como existem hoje ainda são imaturos na capacidade de fazerem o matching entre
a procura e a oferta. Esta capacidade, no limite

em tempo real, é o que vai potenciar a utilização
de sistemas de transportes públicos”, considera
José Mendes.
Acesso para todos, garantindo a inclusão social,
com fiabilidade e qualidade, assim como o tema
das externalidades negativas, como a poluição
atmosférica ou sonora, os engarrafamentos ou a
falta de segurança rodoviária são outros drivers
para a mudança.
Perante esta realidade e a necessidade dos players de responderem a estes drivers através
das ferramentas já disponíveis, cabe ao Executivo “fortalecer cada um dos elos da cadeia da
mobilidade” em termos de regulamentação e de
investimento, defende o governante. É que “por
muito que os incumbentes lutem pelo ritmo
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O objetivo do Executivo é dar condições de
contexto ao sistema de mobilidade de pessoas
e de transportes de bens, porque este é crítico
nos processos de criação e distribuição de
valor, diz o secretário de Estado Adjunto e do
Ambiente, José Mendes

incremental da mudança, não tenhamos dúvidas de que ela será disruptiva. Os números mostram-no, nomeadamente nos veículos elétricos.
Quem está no negócio sabe disso”.
Assim, e tendo em conta que a digitalização
está a chegar às infraestruturas tradicionais,
numa fusão entre o físico e o digital, “é preciso
trabalhar muito no match entre a oferta e a
procura em tempo real, com desmaterialização
de processos de decisão e disponibilização de
soluções”. E há “uma panóplia delas”. No caso
das medidas de incentivo do Governo, destaca o investimento de cerca de 40 milhões de
euros na mobilidade mobilidade elétrica, seja

no apoio à aquisição de veículos ou na rede de
carregamento, ou o programa de renovação de
autocarros, de mais de 150 milhões de euros de
investimento, e a expansão dos metros de Lisboa e Porto.
Ao nível da regulação, as iniciativas também
passam por serem “enablers de novas soluções”,
apesar destas áreas embrionárias “mexerem
muito com os incumbentes”. A lei dos transportes em veículos despersonalizados, conhecida
como a Lei Uber, por exemplo, é um “avanço
importante também para o setor dos táxis, que
começam finalmente a perceber que terão de
sair de um estado de alguma fossilização”, diz
o secretário de Estado. Que cita ainda as alterações à lei do rent-a-car, que permite introduzir
os modelos de sharing, como carsharing e bikesharing, estando já a ser trabalhados modelos
de incentivo fiscal para os utilizadores destas
modalidades.
DISRUPÇÕES DOS NOVOS PLAYERS
Como avança Miguel Leocádio, Executive
da Novabase, a aceleração tecnológica está
a “mudar o paradigma que conhecemos de
mobilidade” e a multiplicação dos exemplos de
investimentos avultados comprovam-no, antecipando-se verdadeiras disrupções. Casos como
a parceria da Uber com a NASA no desenvolvimento de software para a exploração do espaço
aéreo de baixa altitude, tendo em vista os táxis
aéreos, do Hyperloop de Elon Musk, que promete ligar cidades em menos de 30 minutos, ou
dos carros autónomos que começam a surgir e
muitas cidades mundiais mostram a dimensão
desta mudança.
O gestor entende que os transportes públicos
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Miguel Leocádio, Executive da Novabase, falou dos desafios de
transformação digital nos transportes público, destacando que se as
grandes inovações chocam com o mundo real, este terá que se adaptar

“têm e vão continuar a ter um papel fundamental
na mobilidade urbana, regional e nacional, com
impacto na qualidade de vida das pessoas”, assumindo um papel social muito relevante, assim
como respondendo às questões ambientais, cada
vez mais prementes. Mas este é um setor que terá,
também ele, que saber responder à mudança,
tendo em conta que “a experiência de mobilidade
é hoje o fator determinante”. Sendo a personalização crítica, a inteligência artificial e o potencial
dos dados são tendências relevantes.
“Acredito que os transportes públicos serão
cada vez mais posicionados como assistentes de
mobilidade, oferecendo um conjunto de serviços diversificados e cada vez mais completos,
para dar valor à experiência dos seus clien-

tes”, acrescenta. O que implica uma gestão em
tempo real pelos operadores, uma oferta dinâmica e on-demand e novos modelos de negócio,
nomeadamente com cross selling de serviços.
Estes são temas centrais a que os operadores já
estão atentos e a trabalhar, uma vez que a digitalização é essencial. Mas as velocidades entre
os vários players são muito distintas, como
ficou evidente no debate sobre a Mobilidade em
Contexto Urbano”, moderada por João Tomé
(Dinheiro Vivo).
VELOCIDADES DISTINTAS
No grupo estatal Transtejo/Soflusa, o foco está
no cliente. Mas a transformação para o digital,
ainda que seja absolutamente essencial, está só
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José Mendes

Miguel Leocádio

“Temos que ser capazes, face às novas
tendências e às ferramentas emergentes,
de dar o salto. Isso tem vindo a acontecer,
sobretudo pela iniciativa empresarial
privada, que não anda a reboque do que o
Governo decide”

“Há quatro desafios e oportunidades de
transformação digital dos transportes
públicos – assistentes de mobilidade,
gestão em tempo real, garantia de receitas
e oferta dinâmica e novos modelos de
negócio. São áreas com grande relevância
nos próximos anos”

Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente

“O sistema de transporte público está a
sofrer metamorfoses. Horários, paragens
e rotas fixas começam a não responder
ao que é a procura. O tema central e
importante é a capacidade de responder
às necessidades específicas dos clientes,
que são variáveis”
“Queremos acreditar que muito em
breve aparecerão soluções de mobility as
service, isto é, integradores que permitem
comprar pacotes de mobilidade. No
fundo, é olhar para um conjunto de
recursos de mobilidade que existem no
terreno e integrá-los para disponibilizar
soluções para as pessoas”

Executive, Novabase

“Cada vez mais, a personalização é um
fator determinante para perceber a
mobilidade. As necessidades dos clientes
dependem de diversos fatores. Falar em
personalização é falar de IA e do potencial
dos dados, tendências muito importantes
para os transportes públicos no futuro”
“Mobilidade on-demand, para garantir a
universalidade de serviços, cross selling
de serviços, sejam próprios ou com
entidades terceiras, e serviços de primeira
e última milha, com base em parcerias,
são áreas que ditarão o sucesso dos
transportes públicos nos próximos anos”
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Num debate que reuniu responsáveis da Transtejo/Soflusa,
Barraqueiro, Carris e Câmara de Lisboa, o tema da mobilidade urbana
reuniu consensos sobre os desafios e oportunidades para o futuro

a começar, até porque se trata de uma empresa
“atípica na mobilidade, no sentido que é a que
tem menos flexibilidade em termos de oferta,
porque transporta os passageiros ponto a ponto,
entre as margens do Rio Tejo”, defende a sua
administradora, Sara Ribeiro.
Para já, estão a criar-se as infraestruturas digitais, nomeadamente a instalação de fibra nas
estações, e a disponibilização de acesso wifi aos
passageiros, num “grande passo para conseguir
criar mecanismos de comunicação cada vez
mais interativos com os nossos clientes”, refere a
gestora. Já instalados estão também novos validadores em todas as estações, abrindo caminho

para formas de bilhética mais inovadoras.
“Estamos a criar a base. O que para muitos
já é um dado adquirido, para nós ainda é um
caminho a percorrer”, diz esta responsável, destacando ainda o “grande esforço de gestão da
mudança interna, na qualificação das pessoas”,
numa estrutura tradicional que ainda continua
a funcionar “com muitas lógicas dos anos 70”.
Mas tem consciência de que “fazemos sempre
parte de uma mobilidade muito alargada. É
por isso que é fundamental a intermodalidade”,
caminhando-se para um sistema integrado de
transportes, composto por todos os players.
Num grupo diversificado como é o Barraqueiro,
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Sara Ribeiro

José Silva Rodrigues

Vogal do Conselho de Administração, Transtejo

Secretário-Geral, Grupo Barraqueiro

“A Transtejo é uma empresa atípica
na mobilidade. A nossa capacidade
de adaptação ao que possam ser a
aleatoriedade das necessidades dos
passageiros fica muito condicionada.
Mas haverá condições de oferta, como
horários, em que poderemos de alguma
forma flexibilizar e ir ao encontro das
necessidades”

“O futuro é promissor para quem
efetivamente perceba o que tem que
mudar no seu posicionamento. Em
particular na mobilidade urbana,
porque as cidades têm problemas que
não podem deixar de ser resolvidos em
termos de poluição, congestionamento,
ruído, sinistralidade, qualidade de vida e
competitividade”

“Estamos a criar a base (da
transformação digital). Começámos pelas
infraestruturas, agora vamos avançar
com mecanismos de comunicação com o
cliente. O que para muitos já é um dado
adquirido, para nós ainda é um caminho
a percorrer”

“Exige-se uma nova abordagem, um novo
paradigma da mobilidade. O grande
desafio que se coloca aos incumbentes é
perceber como é que se pode transformar
de operador de transportes em provider
de soluções de mobilidade”

“A mudança nem sempre é bem vista
internamente. Somos uma empresa muito
tradicional e em muitas lógicas ainda
atua como se estivesse na década de 70.
Portanto, a abordagem ao cliente é muito
difícil e exige um grande esforço de gestão
da mudança interna”

“Não vamos caminhar para uma
sociedade sem carros, mas sim que
vai lidar com eles de forma diferente.
Questões como o veículo elétrico
e autónomo são relevantes para os
incumbentes e vão chegar, significando
que haverá novas tecnologias amigas do
ambiente. O perfil das nossas empresas
vai alterar-se completamente”
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Os quatro oradores - António Pires, José Silva Rodrigues, Miguel Gaspar e Sara
Ribeiro – estão convictos de que os operadores públicos de transportes vão
manter-se como um player essencial no novo paradigma do setor

que opera praticamente todos os modos de
transporte, o tema do digital não é novidade e
já há muito que se prepara para ele. Até porque
se trata de um tema que “interfere com a organização e o funcionamento das várias empresas.
Os desafios têm que ser entendidos e assumidos
e encontradas as respostas adequadas”, garante
José Silva Rodrigues, secretário-geral do grupo.
Para o gestor, a diversidade de necessidades de
mobilidade pressupõe que haja capacidade de
encontrar respostas diferenciadas, pelo que o
setor tem que ser capaz de oferecer soluções diferentes e personalizadas. E já é possível fazê-lo,
através da recolha de dados, que permitem segmentar o mercado. “Porque os consumidores

são diferentes em características, necessidades,
poder de compra e motivações, a questão da
integração de soluções de mobilidade como um
serviço é hoje muito importante”, acrescenta.
Nos operadores incumbentes, o grande desafio
que se coloca, nesta “nova abordagem, um novo
paradigma da mobilidade, é perceber como é
que se pode passar de operador de transporte
para provider de soluções de mobilidade”. É que
“não há utentes, mas sim clientes, o que faz toda
a diferença na organização, na cultura e no posicionamento”, deixa claro o responsável da Barraqueiro. Afinal, “as pessoas querem respostas
concretas e não indiferenciadas”. Certo é também que os transportes públicos continuarão a
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António Pires

Miguel Gaspar

Vice-Presidente, Carris

Vereador, Câmara Municipal de Lisboa

“Entrámos na batalha de saber como
conseguimos fazer parte da cadeia de
mobilidade que pode vir a substituir o
automóvel. Precisamos de eliminar as
vantagens competitivas que o automóvel
tem, se queremos ganhar esta guerra”

“O negócio das cidades e a sua
atratividade tem a ver com a gestão
do espaço público, sempre escasso, e
o desafio da descarbonização. Nunca
conseguiremos vencer estes dois desafios
sem ser com o transporte público”

“Estamos a avaliar dois temas: um sistema
on-demand, para responder ao first mile/
last mile de quem não tem carro e quer
uma solução de transporte, e a criação de
rotas flexíveis em casos de maior procura.
São soluções que exigem estudo e que
são um grande desafio do ponto de vista
económico”

“Temos que reduzir o uso do carro para
33%. Para isso, temos que pôr 150 mil
pessoas por dia a usar outro meio de
transporte. O único que tem capacidade
para isso é o transporte público. O que é
que lhe faltou nos últimos 20 anos para
não ter resolvido o problema? A questão
da flexibilidade cada vez maior, juntando
os novos meios de mobilidade”

“Neste mundo digital, temos que fazer
prototipagem e ir corrigindo à medida
que vamos evoluindo. A app da Carris
é claramente a versão zero. Até final do
ano, vamos fazer uma grande melhoria e
partilhar todos os dados com o cliente”

“Vamos ter coisas novas rapidamente
e cada passo é uma vitória. Estamos
atentos a todas as vertentes e a trabalhar.
Só fica por dar um passo e não sei quem
é que estará preparado para o dar: a
oferta de uma flat-rate, como se fez nas
comunicações. Isto não vai parar”
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ser “a espinha dorsal da mobilidade nas áreas
urbanas e metropolitanas, obviamente combinados com outras soluções de transporte”.
Depois de passar da esfera do Estado central
para a Câmara de Lisboa, a Carris também está
a atravessar uma fase de mudança. Segundo
António Pires, vice-presidente do operador, o
desafio é grande. “Entrámos numa batalha de
saber como conseguimos fazer parte de uma
cadeia de mobilidade, que pode vir a substituir o automóvel privado”. Para o gestor, “o que
está a ser pedido aos operadores tradicionais
é um desafio muito significativo. O transporte
público era visto de uma forma pendular, servia
para uma deslocação definida. Mas com a
repartição modal, este caminho é insustentável
e estamos a atirar um grande conjunto de pessoas para o transporte individual. Agora, queremos criar outras soluções de mobilidade”.
Olhando o mercado, o responsável da Carris
defende que existem quatro grandes tendências:
o elétrico, o autónomo, o shared e o connected.
É nestas que se tem que apostar e a Carris já está
a fazê-lo. Se já “era uma empresa digital antes da
digitalização, com um conjunto de dados significativos para planear a operação”, o que está
agora em causa é saber transformar esses dados
e colocá-los ao serviço do cliente.
“É este o desafio a que temos que saber responder, sendo que temos um legacy, mesmo do
ponto de vista da infraestrutura tecnológica,
em hardware e software, que coloca desafios. É
preciso fazer investimentos significativos para
nos prepararmos para fazer parte dos ecossistemas de mobilidade”, explica António Pires,
para quem é claro que grande parte da operação
da empresa terá que continuar a ter horários e

rotas. O que haverá é oportunidades de criar
novas operações on demand ou de transporte
flexível em alguns pontos ou picos da procura.
São duas áreas que estão a ser avaliadas, mas que
exigem bastante estudo, até porque do ponto de
vista económico são um grande desafio.
UM GESTOR DO SISTEMA
A Câmara Municipal de Lisboa, a nova ‘dona’
da Carris, está a fazer muita coisa em termos
de mobilidade na cidade de Lisboa, garante o
vereador Miguel Gaspar, que não tem dúvidas
de que “o futuro da mobilidade é brilhante.
Temos coisas extraordinárias a acontecer. O
facto de as coisas estarem conectadas abre um
espaço de gestão, cooperação e interligação que
nunca tivemos”.
O transporte público continuará a ser essencial na cidade, até para responder aos desafios
da gestão do espaço público e da descarbonização. Mas só ganhará relevância se os operadores tiveram capacidade para “convencer” os
cidadãos a deixarem o carro em casa e usarem
alternativas, em quantidade e com qualidade. E
se todos os modos se juntarem numa oferta de
transporte única.
“É aqui que faz sentido a lógica da conetividade
e da mobility as-a-service”, diz o autarca. Para
a câmara, está reservado o papel de ser “cada
vez mais, um gestor de mobilidade, porque as
cidades são naturalmente um centro de convergência de informação dos diferentes operadores. Por causa disso, temos responsabilidades”,
diz, citando a necessidade de ter dados abertos
que permitam o desenvolvimento de produtos e
de “juntar os stakeholders todos à mesma mesa”,
para “concentrar a informação, processá-la e
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criar valor sobre ela, para que seja usada pelo
sistema. Este é o futuro”.
Este responsável garante que “este é o mandato
na CML em que pela primeira vez há uma direção de mobilidade, para pensar de forma integrada os transportes, juntando a EMEL, a Carris e a Polícia Municipal. Se calhar, nunca houve
um grande esforço para juntar estes universos e
é por isso que estamos atrasados. Há coisas que
deveriam ter sido feitas há 10 anos atrás e que
são uma revolução”.
Ainda assim, “o problema da mobilidade não se
vai resolver sem a iniciativa privada”, num setor
que “esteve cristalizado durante muito tempo”.
A Câmara de Lisboa, como “regulador da
cidade”, tem para este responsável como objetivo garantir a qualidade do espaço público e as
necessidades de mobilidade dos cidadãos. Para

isso, terá que se adaptar e transformar a cidade
para desafios como o carro elétrico.
Miguel Gaspar defende que “temos mesmo
começar a fazer esta transformação e fomentar
modos de transporte alternativos. Há uma responsabilidade de todos, porque o maior desafio
da mobilidade é concordarmos no que é global. Temos que dar o exemplo e adaptarmonos à mudança. Se a Carris e o Metro não se
transformarem nada disto acontece, porque as
duas valem quase metade do mercado da mobilidade”. Mas está convicto de que “vamos ter
coisas novas rapidamente. Cada passo é uma
vitória. Estamos atentos a todas as vertentes e a
trabalhar”.•
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