
O conceito de Carsharing está diretamente relacionado com um estilo de vida adotado pelas novas 
gerações, seja por uma questão de economia de partilha, de mobilidade e/ou de preocupação com o 
meio ambiente. Os colaboradores que diariamente enfrentam o trajeto casa-trabalho seguramente 
serão os que melhor entenderão os benefícios da prática do Carsharing. Neste sentido, a BTOC é 
uma impulsionadora desta prática que, além dos benefícios ecológicos e sociais, também pode 
trazer benefícios fiscais. Estimulamos a partilha de viaturas entre colaboradores por ser uma 
potente ferramenta social, produtiva, e que em simultâneo fortalece o employer branding da BTOC.

A economia de partilha de mobilidade já aterrou em Portugal e atualmente conta com várias 
plataformas, dirigidas ao público em geral, dedicadas ao Carsharing e também à partilha de bicicletas 
e scooters. E não é só o mercado que está de olho nesta tendência, o Orçamento de Estado e a 
Reforma da Fiscalidade Verde prevêem para 2018 incentivos fiscais às empresas que tornem mais 
sustentáveis as deslocações casa – trabalho. 
O Carsharing é um dos grandes agentes da nova era de mobilidade e, entre os resultados desta 
mudança, podemos identificar benefícios sociais que se traduzem na redução significativa das 
emissões originadas pelos automóveis, redução dos acidentes de trânsito e recuperação de 
horas de produtividade.
Fomentar a responsabilidade social entre os colaboradores é um dos principais aspetos a ter em 
consideração na gestão dos recursos humanos de uma empresa que agrega o marketing societal à 
sua estratégia de employer branding. Além disso, promover práticas responsáveis e 
sustentáveis e fazer delas parte integrante da sua equipa corporativa, vai promover a 
aproximação dos seus colaboradores, salientando a sua preocupação com causas 
comuns.

ACABARAM-SE AS 
VIAGENS ABORRECIDAS!

O CARSHARING PERMITE TORNAR A OBRIGAÇÃO
DE UMA VIAGEM NUM EVENTO SOCIAL.



O CARSHARING CORPORATIVO PERMITE QUE 
EMPRESAS E COLABORADORES SE UNAM POR UMA 
CAUSA COMUM E CRIA OPORTUNIDADES DE 
SOCIALIZAÇÃO. ISSO TERÁ UM REFLEXO 
EXTREMAMENTE SIGNIFICATIVO NA COOPERAÇÃO 
NUM AMBIENTE CORPORATIVO, AFINAL O MELHOR 
DE UMA VIAGEM É O CAMINHO, NÃO O DESTINO.

PRINCIPAIS RAZÕES PARA ADOTAR CARSHARING CORPORATIVO:

Employer branding: uma iniciativa patrocinada pela empresa e totalmente integrada no ambiente 
corporativo é um fator que ajuda a fortalecer os valores da empresa, melhorar a qualidade de vida 
dos colaboradores e atrair talentos.
Eco-friendly: a partilha pode reduzir significativamente as emissões de CO2 para a atmosfera, que 
contribuem para a poluição do ar que respiramos e para o aquecimento global. Estimando que cada 
colaborador fará diariamente cerca de 10km no trajeto casa-trabalho-casa, as emissões de CO2 
serão em média 396 000 gramas/ano por carro, 1 980 000 gramas/ano se falarmos de 5 carros. 
Com a adoção do Carsharing pode reduzir-se este último valor em cerca de 80%.
Económico: para os colaboradores, o alto preço dos combustíveis é também algo a ter em conta. Ao 
dividir esta despesa com alguém, vão obter uma significativa poupança nos gastos mensais, 
decorrentes da partilha de custos com combustíveis, estacionamento e portagens.  Para alguém que 
faça diariamente 10 km no trajeto casa-trabalho-casa, os gastos mínimos com combustíveis serão 
de cerca de 205€ anuais, permitindo o Carsharing obter uma poupança de cerca de 165€ anuais 
neste mesmo trajeto. De lembrar que este valor exclui outras despesas relacionadas com 
deslocações, como manutenção de carro, estacionamento, portagens, etc., por isso imagine o que o 
seu colaborador poderá poupar.
Por sua vez, a empresa poderá vir a beneficiar de incentivos fiscais pela implementação e 
divulgação desta medida.
Contribui para a qualidade de vida na cidade: a quantidade de veículos que circulam 
diariamente na cidade representa um perigo eminente para peões e ciclistas e contribui para a 
poluição sonora e ambiental. Ao dividirem o automóvel com colegas, os colaboradores ajudarão a 
tornar a cidade num sítio ainda mais agradável para viver.
Produtividade: as filas intermináveis e paragens constantes demovem muita gente da utilização 
dos transportes públicos. Com o Carsharing acabou-se essa preocupação. Combinando o horário 
com os colegas, os colaboradores poderão fazer viagens de forma mais cómoda e conveniente.
Tornar as viagens mais divertidas: vamos ser honestos, uma viagem com pessoas divertidas a 
cantar ao som dos ABBA ou apenas a conversar sobre interesses em comum irá certamente animar 
o dia dos colaboradores.
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