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Necessidade



Neste cenário de pandemia, a segurança no deslocamento dos colaboradores tornou-se ainda mais 
prioritária para as empresas, para que evitem o risco de contágio por COVID-19.

A companhia exemplificada neste case já utiliza há anos o fretado como principal meio de transporte de 
seus colaboradores, dado que sua principal unidade está afastada do centro urbano e os colaboradores 
precisam se deslocar, em média, por grandes distâncias para chegar ao trabalho. Por conta da pandemia, 
a empresa estabeleceu um protocolo de distanciamento social dentro dos ônibus, o que fez com que 
precisasse aumentar significativamente a sua frota para respeitá-lo e para manter os colaboradores em 
mais segurança. 
Com a crise gerada pela pandemia e o elevado volume de colaboradores da empresa, essa conta passou a 
ficar muito significativa e a empresa passou a buscar soluções alternativas.

No contato com o Bynd, a necessidade foi apresentada de forma bastante clara:

“Precisamos de um meio de transporte que seja ao mesmo tempo seguro,  exclusivo e que traga viabilidade 
financeira em longo prazo.” 

Com o Bynd, a empresa tem todos os quesitos atendidos com sucesso, como demonstrado a seguir.



Resultados



9.089 funcionários
foram analisados

Análise inicial

3.160 grupos
com possíveis caronas foram identificados

8.217 funcionários
poderiam ser agrupados em caronas



9.723m de distância mediana entre funcionários

Resultados

390m de distância mediana entre colaboradores de um 
mesmo grupo de compartilhamento

1.000m de distância máxima entre colaboradores de 
um mesmo grupo de compartilhamento



Resultados

para 2661 colaboradores
o melhor é substituir o fretado por carro compartilhado

Importante: Nesse estudo, colocamos um limite de até 3 colaboradores por veículo



Custo com fretado/colaborador/ano:

R$ 5.217,81
Custo por colaborador/ano após substituição:

R$ 4.749,12
Economia de custos gerada/ano:

R$ 4.259.923,41

Resultados



Leve essa economia expressiva 
para a sua empresa

Escreva para: gustavo@bynd.com.br


