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Resumo  

 

O presente trabalho tem como propósito a definição de um modelo estruturado e genérico, 

baseado em métodos morfológicos, que sirva para desenhar, descrever, caraterizar e analisar 

modelos de negócio no âmbito da mobilidade elétrica, sob uma perspetiva holística.  

Devido às incertezas sentidas por parte das empresas que estão ou que queiram fazer parte da 

indústria da mobilidade elétrica, este modelo genérico poderá servir de instrumento de suporte 

na tomada de decisões para o desenho de modelos de negócio para a mobilidade elétrica.  

Este trabalho de caráter exploratório baseia a sua componente prática e fundamentação teórica 

na pesquisa bibliográfica, em entrevistas exploratórias e em estudos empíricos realizados 

sobre a temática da mobilidade elétrica e modelos de negócio.   

Na construção deste modelo foram tidas em consideração determinadas etapas: na primeira 

etapa, o diagnóstico dos aspetos valorizados pelos potenciais utilizadores dos veículos 

elétricos; na segunda etapa, a definição das proposições de valor e a terceira etapa, a definição 

das componentes e dos aspetos críticos de desenho e análise. Por fim, e de modo a validar a 

operacionalidade do modelo construído é aplicado um caso prático, o modelo de negócio 

Mobi.E.   

 

Palavras-chave: Modelos de negócios; Veículos elétricos; Metodologias de desenho e 

análise. 
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Abstract  

This paper aims to define a generic structured model, based on morphological methods that 

can be able to design, describe, characterize and analyze business models in the context of 

electric mobility, in a holistic perspective.  

Due to the uncertainty felt by companies who are or who want to be part of the electric 

mobility industry, this generic model can be useful as a tool to support decision making for 

the design of business models for electric mobility.  

This exploratory study bases its practical and theoretical grounding in literature, in 

exploratory interviews and empirical studies on the topic of electric mobility and business 

models. 

In building this model were taken into account certain stages: the first stage, the diagnosis of 

the issues valued by potential users of electric vehicles; in the second step, the definition of 

value propositions and the third stage, the definition of components and critical issues of 

design and analysis. Finally, and to validate the operability of the constructed model is 

applied to a practical case, the business model Mobi.E.  

Keywords: Business models; Electric vehicles; Design methods. 
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1. Introdução  
 

Face às mudanças climáticas e à escassez global de recursos, as preocupações com a 

sustentabilidade ambiental, e mais especificamente, com a promoção da eficiência energética, 

têm sido amplamente discutidas. De acordo com as diretivas europeias, as crescentes 

emissões de gases de efeito de estufa (GEE) associadas ao sector dos transportes (Warth, et 

al., 2012) constituem uma grande preocupação ambiental. (Energy, 2011)  

Surge a necessidade de apostar numa forma de mobilidade mais sustentável, e tal necessidade 

conduziu a um repensar dos serviços tradicionais de mobilidade individual baseados nos 

veículos de combustão interna, provocando uma aposta nos veículos elétricos, e 

consequentemente, ainda que numa fase muito inicial, a entrada no mercado automóvel. No 

entanto, muitos serão os desafios e constrangimentos a vários níveis a serem ultrapassados por 

parte das indústrias associadas a este negócio (Hensley, et al., 2009) em torno de repensar por 

exemplo, em termos de modelos de negócio, com a entrada no mercado dos veículos elétricos. 

Com a emergência da mobilidade elétrica, surge uma nova realidade em termos de novos 

desafios e novas oportunidades de negócio e como tal, a experimentação de novas ideias que 

renovem as formas convencionais de mobilidade. No entanto, a atual literatura sobre o tema 

modelos de negócio oferece uma perspetiva geral e os estudos empíricos realizados, grande 

parte deles, (Morris, et al., 2005; Amit & Zoot, 2001) centram-se nos negócios relacionados 

com a economia digital (comércio eletrónico) (Gordijn & Akkermans, 2001), em detrimento 

de outras áreas de estudo. Ainda persiste a ausência na definição de metodologias que 

permitam uma abordagem estruturada das opções de negócio, e que sirva de base à construção 

de novos modelos de negócio. (Kley, et al., 2011; Zoot & Amit, 2010; Morris, et al., 2005)  

Apesar de muitas vezes existirem as condições e oportunidades de mercado favoráveis ao 

surgimento de ideias novas para construir um negócio, recursos adequados, os negócios 
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tendem a falhar e a possível causa para esse falhanço, de acordo com alguns investigadores, 

reside no modelo de negócio adotado. (Morris, et al., 2005) 

a) Construção da problemática e das questões de investigação 

 

A definição de um modelo de desenho e análise de novos modelos de negócio torna-se 

pertinente e necessária quando nos reportamos, por exemplo, à indústria inerente à mobilidade 

elétrica. Esta indústria é algo que se encontra numa fase inicial e emergente quer ao nível da 

construção da tecnologia em si, quer ao nível dos sistemas de serviço e infraestruturas de 

suporte, subsistindo muitas incertezas (Kley, et al., 2011), tais como: 

- A integração de novos stakeholders, como por exemplo, indústria de baterias para veículos 

elétricos, empresas fornecedoras de energia elétrica (utilities) e fornecedores de serviços de 

mobilidade elétrica, os quais irão fazer parte da cadeia de valor da indústria automóvel.  

- A emergência de potenciais novos modelos de negócio resultantes de diferentes 

opções/soluções de negócio irá provocar modificações nos atuais modelos de negócio destes 

novos stakeholders, pelo que têm de redefinir a sua posição na atual cadeia de valor.   

- Os stakeholders individuais encontram-se com incertezas quanto aos modelos de negócio 

que realmente devem ser adotados, ou seja, quais os modelos de negócio que configuram um 

conceito rentável no seu todo.  

- A procura de novos modelos de negócio para veículos elétricos é premente porque as 

empresas que estão no negócio da mobilidade elétrica sentem que a pressão para agir está a 

aumentar e têm de forçosamente repensar e redefinir o seu tradicional modelo de negócio.   

A mobilidade elétrica insere-se numa nova realidade e, como tal, a forma de desenhar 

modelos de negócio nesta área terá de obedecer a uma nova lógica que vai distanciar-se das 

formas convencionais associadas aos modelos de negócio clássicos. (Kley, et al., 2011) 

Atualmente, no mercado de veículos elétricos, a procura é praticamente inexistente e a oferta 

de infraestrutura para serviço de carregamento de veículos elétricos ainda está numa fase de 
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teste, de experimentação de soluções de negócio, e as empresas que poderão enveredar por 

este negócio estão ainda a construir potenciais modelos de negócio, logo é oportuno definir, 

sob uma abordagem holística, uma ferramenta que permita repensar novos modelos de 

negócio. Desta forma, urge a reflexão sobre os métodos de modelos de negócio clássicos 

demasiado lineares e rígidos e de aplicação demorada (Domingues & Gomes, 2005; Morris, et 

al., 2005). Estes métodos deverão funcionar como um suporte para potenciar o 

desenvolvimento de novas ideias, novas alternativas e que integrem uma configuração mais 

complexa de rede.  

O presente estudo incide na definição de um modelo genérico estruturado de desenho e 

análise para novos modelos de negócio no âmbito da mobilidade elétrica. Construir este 

modelo passa por, em primeiro lugar, identificar e caracterizar os componentes e aspetos 

críticos na definição de um modelo de negócio; em segundo lugar, compreender a lógica 

subjacente à definição de modelos de negócio no setor da mobilidade elétrica. 

Tendo em consideração o problema aqui levantado, as questões de investigação levantadas, e 

para as quais se espera obter uma resposta com este estudo exploratório, são as seguintes:  

 Qual a importância, a nível teórico e empírico da definição de um modelo de desenho 

e análise de modelos de negócio no âmbito da mobilidade elétrica? 

 Que etapas têm de ser consideradas na definição de um modelo de desenho e análise 

de modelos de negócio no âmbito da mobilidade elétrica? 

 Quais os aspetos críticos a serem privilegiados na definição de um modelo de desenho 

e análise de modelos de negócio no âmbito da mobilidade elétrica? 

Com o presente estudo pretende-se atingir os seguintes objetivos:  

- Averiguar as possíveis interdependências entre as opções de desenho e análise, sob uma 

perspetiva holística;  
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- Conseguir chegar a um modelo genérico de desenho e análise que seja útil na definição de 

novas ideias e de novas abordagens para potenciar o surgimento de novos modelos de negócio 

no âmbito da mobilidade elétrica. 

b) Motivações e contributos do estudo 

 

Os motivos pelos quais a escolha do trabalho final de mestrado recai sobre este tema 

prendem-se com fatores de índole pessoal, académico e empresarial.  

Em termos pessoais prende-se com a possibilidade de dar azo à criatividade intelectual porque 

remete para o desenvolvimento de uma forma de estruturar e de olhar para os novos modelos 

de negócio que vão despoletar no âmbito da mobilidade elétrica. Em termos académicos, o 

interesse reside no contributo científico numa área pouco explorada no que concerne a 

metodologias de desenho e análise de modelos de negócio e, mais especificamente, no âmbito 

da mobilidade elétrica. Do ponto de vista empresarial, este modelo poderá ser útil às empresas 

na construção de novos modelos de negócio porque, para além de identificar as opções e 

combinações de negócio possíveis, evidencia os aspetos críticos a ter em consideração na 

escolha de determinadas opções em detrimento de outras, clarificando quais os que as 

empresas têm de ter em atenção na definição de modelos de negócio e, mediante esta análise, 

ver numa primeira fase qual o caminho a surgir em termos de investimento no negócio da 

mobilidade elétrica com um menor risco possível.  

c) Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho apresenta-se estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo reporta-se à 

contextualização do tema em si, definindo-se o problema, objetivos, questões de investigação 

e a relevância do estudo, a nível teórico e empresarial. O segundo capítulo remete para a 

metodologia adotada. O terceiro capítulo prende-se com a revisão da literatura que num 

primeiro momento incide na emergência da mobilidade elétrica, num segundo momento, 
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explora os seus desafios, barreiras e oportunidades de novos modelos de negócio; e num 

terceiro momento, sobre o tema modelos de negócio apresentando a discussão em torno do 

conceito de modelo de negócio, evidenciando os aspetos críticos e componentes na 

construção e análise de modelos de negócio. O foco do quatro capítulo é o estudo da definição 

de uma metodologia a seguir para a construção de um modelo genérico de desenho e análise 

para modelos de negócio no âmbito da mobilidade elétrica, com uma aplicação prática do 

modelo, a um caso real – o modelo de negócio Mobi.E 
1
Por fim, no quinto capítulo são 

apresentados os resultados obtidos, a discussão em torno das implicações teóricas e práticas 

das descobertas realizadas no estudo e a apresentação de sugestões para investigações futuras.  

 

 

 

 

  

                                                     
1
 O Governo Português lançou em Junho de 2009 o programa de mobilidade elétrica (projeto da rede Mobi.E) 

Um projeto a nível nacional que envolve entidades públicas, semipúblicas e privadas no desenvolvimento de 

uma infraestrutura de carregamento para veículos elétricos. (ver GAMEP, 2010)  
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2 - Metodologia    
 

O presente estudo assenta numa pesquisa exploratória de carácter teórico com o intuito de 

apresentar um modelo genérico que sirva dois propósitos: desenho e análise de modelos de 

negócio no âmbito da mobilidade elétrica. 

Como qualquer pesquisa exploratória, esta tem por objetivo promover uma maior 

familiaridade com a questão que pretendemos resolver com vista a torná-la mais clara ou a 

facilitar a construção de hipóteses, tendo presente o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de novas alternativas para confrontar com outro tipo de pesquisas. (Silva, et al., 2009).  

Para tal, recorreu-se primeiramente à pesquisa bibliográfica. Qualquer estudo científico supõe 

e requer uma prévia pesquisa bibliográfica, por um lado, para a necessária fundamentação 

teórica e, por outro, para justificar os limites da investigação e para corroborar os resultados 

apurados. (Silva, et al., 2009)  

Assim, o primeiro passo dado foi fazer um levantamento da literatura existente sobre o tema 

de mobilidade elétrica de modo a entender os fatores que conduziram ao ressurgimento do 

conceito em si; às razões de interesse pela mobilidade elétrica por parte dos stakeholders (por 

exemplo, Governos, OEM - Original Equipment Manufacturer, utilities, consumidores finais) e 

também entender as barreiras à penetração no mercado dos veículos elétricos. 

Numa segunda fase de pesquisa bibliográfica, incidiu-se no conceito de modelo de negócio, 

fazendo-se referência às várias perspetivas teórico-conceptuais do conceito e, sempre que 

pertinente, estabelecendo-se a “ponte” para os conceitos da mobilidade elétrica, mais 

concretamente, em torno da definição e construção de modelos de negócio, dos aspetos de 

desenho e componentes críticas a ter de considerar em modelos de negócio no âmbito da 

mobilidade elétrica.  

A pesquisa de caráter exploratório é extremamente flexível, sendo que quaisquer aspetos 

relativos ao assunto investigado assumem relevância. Grande parte das pesquisas do tipo 
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envolve levantamento bibliográfico, documental e entrevista ou questionário envolvendo 

pessoas que tiveram alguma experiência com o problema e, geralmente, são de natureza 

qualitativa. (Silva, et al., 2009)  

Desta forma, para ajudar a definir o percurso a seguir (Reis, 2010), procedeu-se à realização 

de entrevistas de caráter exploratório, com questões abertas e semiabertas a técnicos/peritos 

de entidades públicas, semipúblicas e privadas ligados diretamente (ou indiretamente) ao 

desenvolvimento de projetos no âmbito da mobilidade elétrica em Portugal.  

O método morfológico (Zwicky & Wilson, 1967), com o recurso a caixas de análise, é o 

método escolhido para expor de forma estruturada o instrumento em si para analisar e definir 

as opções estratégicas. Este método foi escolhido, em primeiro lugar, devido ao facto de ser 

uma forma de representação flexível, estruturada, adaptável e criativa das potenciais opções 

de desenho; em segundo lugar, proporciona uma leitura acessível e visualmente atrativa; e, 

em terceiro lugar, a integração das várias opções num mesmo quadro de análise, facilitando a 

análise holística e o cruzamento e combinação das diferentes opções.   

Contudo, as caixas morfológicas revelam limitações quando estamos a desenhar modelos de 

negócio devido às restrições tecnológicas e organizacionais que se colocam (Kley, et al., 

2011)   

Este método das caixas morfológicas tem sido utilizado noutros estudos, nomeadamente para 

sistematizar e comparar modelos de negócio no campo da indústria de produção (Lay, et al., 

2003 citado em Giacomo, et al., 2008)  
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3- Revisão da literatura  
 

3.1 - A emergência da mobilidade elétrica  

Apesar da crescente atenção dada em termos políticos, económicos e académicos ter sido 

mais intensa nos anos mais recentes (Warth, et al., 2012), a mobilidade elétrica não é um tema 

novo, isto porque a invenção do primeiro veículo elétrico remonta ao séc. XIX, mais 

precisamente no ano de 1834. (Cowan & Hulten, 1996) 

Os veículos elétricos são veículos que usam uma bateria elétrica como mecanismo de 

propulsão, sendo que a mesma pode ser carregada através da alimentação direta ou 

indiretamente de energia elétrica. Perderam o seu protagonismo aquando da massificação 

(produção em massa) dos veículos a combustão no início do séc. XX. O veículo de combustão 

interna tornou-se o design dominante da indústria automóvel. (Midler & Beaume, 2010) A 

tecnologia dos veículos elétricos ficou à margem, nunca beneficiando das economias de 

escala.  

Para além da questão relativa à escassez global de recursos, os fatores ambientais podem 

constituir uma das forças impulsionadoras dos veículos elétricos, ou seja, os potenciais 

benefícios ambientais da utilização destes veículos, como sejam as zero emissões de C02; a 

não produção de poluição sonora e a eficiência energética.  

A mobilidade elétrica emerge assim, num cenário de elevada preocupação ambiental, de 

promoção de eficiência energética, de utilização de energias renováveis e de redução da 

dependência energética, como a solução de mobilidade mais viável do ponto de vista 

ambiental e económico. (Kley, et al., 2011; Cowan & Hulten, 1996) 
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3.2 - A mobilidade elétrica - obstáculos e oportunidades na construção de novos 

modelos de negócio  

Com a emergência da mobilidade elétrica surge uma maior atenção no desenvolvimento dos 

veículos elétricos, não só em termos tenológicos mas em termos de adaptação de novos 

modelos de negócio, despoletando mudanças na indústria automóvel, na indústria das baterias 

e das utilities. (Hensley, et al., 2009) No entanto, esta transição socio-tecnológica comporta 

barreiras e obstáculos para serem ultrapassados de modo a permitir uma entrada mais 

consistente e ampla dos veículos elétricos no mercado automóvel (Wiederer & Philip, 2010). 

Têm sido evidenciados vários aspetos com a emergência da mobilidade elétrica que vão desde 

questões ambientais a questões relacionadas com as barreiras tecnológicas, económicas e 

sociais ao sucesso da penetração da mobilidade elétrica no mercado automóvel (Book, et al., 

2009). 

Estes obstáculos estão relacionados com aspetos tecnológicos do veículo em si, como por 

exemplo, a autonomia da bateria; com a infraestrutura de carregamento, por exemplo, o tempo 

de carregamento; com aspetos económicos como, por exemplo, o custo total de propriedade 

dos veículos) (Wiederer & Philip, 2010).  

Os autores Wiederer e Philip (2010) apontam determinados aspetos críticos os quais podem 

mesmo funcionar como barreiras ao arranque do mercado e, consequentemente, ao negócio 

dos veículos elétricos. Estes autores evidenciam três barreiras/obstáculos ao desenvolvimento 

em larga escala da infraestrutura de veículos elétricos, nomeadamente, barreiras regulatórias, 

económicas e tecnológicas.  

Em termos de barreiras regulatórias, é de salientar o efeito das políticas governamentais no 

investimento em infraestruturas de carregamento para veículos elétricos.   
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Caso exista um excesso de investimento público, tal poderá ter um efeito dissuasor no investimento 

privado o que poderá ditar a sua não entrada no mercado, exceto se existirem subsídios ou incentivos, 

que poderão funcionar como impulsionadores de investimento.  

Há a necessidade de trabalhar em conjunto para que sejam abertas possibilidades de entrosamento 

entre as várias indústrias: as OEM, os fornecedores da infraestrutura de carregamento e as utilities, 

para que as politicas que são acionadas possam ser vantajosas para o desenvolvimento do negócio. 

(Hensley, et al., 2009) 

As barreiras económicas incidem na participação do capital privado no desenvolvimento da 

infraestrutura de carregamento. Como os custos de construção de uma infraestrutura são elevados 

(Wiederer & Philip, 2010) a procura de uma infraestrutura de carregamento pública por parte dos 

utilizadores é uma aspeto essencial porque serve para saber se de fato compensa tal investimento, quer 

em termos isolados (uma estação singular de carregamento) ou a construção de uma rede.  

Para que seja viável a existência de uma infraestrutura publica de carregamento há que existir um 

mínimo de veículos elétricos necessário para suportar os custos da infraestrutura. No entanto a adesão 

aos veículos elétricos está condicionada por fatores tecnológicos (autonomia) e económicos (custos do 

veiculo e bateria).  

É importante ter a perceção das necessidades de carregamento do utilizador porque através do 

conhecimento do que é valorizado, mais fácil será ir ao encontro da satisfação dessas necessidades 

(Wiederer & Philip, 2010). Para atenuar o receio da perceção de autonomia reduzida, a 

construção de uma infraestrutura pública poderá ser uma solução viável.  

As barreiras tecnológicas prendem-se essencialmente com a incerteza nas tecnologias de 

carregamento, nas aplicações das smart grids
2
 e na standartização em termos de infra-

estruturas de carregamento e de baterias ( (Brown, et al., 2010)  

As smart grids e a troca de baterias são duas tecnologias emergentes e influentes na lógica da 

estrutura de carregamento (Dijk, et al., 2012; Cristenen, et al., 2012) mas que não estão 

                                                     
2
 Smart grid é um termo genérico usado para se referir a uma ampla família de aplicações de rede de medição inteligente para 

exigir resposta ao uso de veículos elétricos como um mecanismo de armazenamento. (Wiederer & Philip, 2010)  
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(ainda) aplicadas em larga escala devido, por um lado e no que se refere à troca de baterias, ao 

elevado custo do serviço e à capacidade de resposta aos diferentes tipos de baterias; por outro, 

no que diz respeito às smart grids, apesar de congregaram serviços como o controlo e métrica 

inteligentes, a bateria ao ser utilizada como mecanismo de armazenamento e que possa 

funcionar num fluxo bidirecional, tem de carregar e descarregar de acordo com a procura, mas 

tal procedimento poderá diminuir a durabilidade da bateria (Wiederer & Philip, 2010).  

O conceito de modelo de negócio tem assumido um papel central no contexto da mobilidade 

elétrica (Kley, et al., 2011) isto porque os novos modelos de negócio, através das ofertas 

inovadoras, conseguem criar e aumentar as vantagens para os utilizadores.   

Enquanto que os novos modelos de negócio surgem focados na ótica do serviço (service-

oriented), (Kindstrom, 2010), sendo que o core é o serviço prestado, remetendo para segundo 

plano a venda do produto, a estrutura clássica dos modelos de negócio centra-se na ótica do 

produto (product-oriented) e na compra do produto em si, e os serviços que poderão estar 

associados são meros suportes que ajudam na retenção do cliente e na venda do produto 

(Tukker, 2004) Assim, as empresas que se orientam por estes modelos de negócio clássicos 

têm de redesenhar os seus modelos de negócio para que os novos conceitos de mobilidade 

possam ser integrados numa nova cadeia de valor.  

Novos conceitos de mobilidade e nova arquitetura de modelos de negócio são necessários de 

modo a transformar as potencialidades e vantagens tecnológicas dos veículos elétricos, em 

valor acrescentado para os consumidores e consequentemente, aumentar a aceitação dos 

mesmos. (Kley, et al., 2011)   

Os novos conceitos passam pela utilização, de forma mais eficiente, da capacidade do veículo 

por exemplo através da partilha de custos do veiculo por vários utilizadores (car-sharing) 

(Kley, et al., 2011); a bateria do veiculo elétrico ser carregada nos períodos off peak  tirando 

partido de preços mais baixos (load shiffting) e nos períodos de maior procura devolver 
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energia à rede (back-feeding) (Kley, et al., 2011); o uso da bateria também como um 

dispositivo estacionário de armazenamento de energia e melhorar a eficiência económica do 

veículo (Williams & Lipman, 2010); a oferta de um mix de serviços de mobilidade, tais como 

a garantia de disponibilidade de infraestrutura, o ter acesso através do sistema de navegação 

do veículo aos pontos de carregamento disponíveis em tempo-real; (Kley, et al., 2011).  

Atualmente, os modelos de negócio para os veículos elétricos ainda são basicamente projetos-

piloto, numa fase embrionária e de teste, de experimentação, de exploração de novas ideias, 

(Kley, et al., 2011)  e o papel dos stakeholders ainda não se encontra bem definido, existindo 

controvérsia e discussão entre os mesmos devido a conflito de interesses e à definição das 

soluções a adotar (Warth, et al., 2012). 

Uma questão chave para o desenvolvimento de novos modelos é o processo de aprendizagem 

que resulta da coordenação de diferentes perspetivas dos atores envolvidos. (Chesbrough, 

2010; Mcgrath, 2010;Midler & Beaume, 2010) O processo de aprendizagem (por tentativa- 

erro) por parte de todos os stakeholders é muito importante, isto porque mediante esta 

aprendizagem, irão definir-se soluções mais eficazes em termos de maior competitividade e 

maior criação de valor.  

3.3 - Perspetivas teóricas sobre o conceito modelo de negócio e os seus elementos-

chave 

Muitos investigadores atribuem a emergência do conceito de modelo de negócio e o seu uso 

extensivo a partir de 1990, coincide com o advento da Internet (Amit & Zoot, 2001; Zoot, et 

al., 2010). Apesar da sua importância conceptual, pouca atenção tem sido dada ao 

desenvolvimento teórico do conceito de modelo de negócio, e não existe consenso no que diz 

respeito à sua definição, natureza, estrutura e evolução (Morris, et al., 2005).   

Existem várias definições e várias interpretações do conceito modelo de negócio (Zoot, et al., 

2010): poderá ser encarado como uma como história (Magretta, 2002), uma descrição (Weil 
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& Vitae, 2001), uma representação (Morris, et al., 2005; Shafer, et al., 2005) uma arquitetura 

(Dubosson-Torkay, et al., 2002), um modelo estrutural (Amit & Zoot, 2001), uma ferramenta 

conceptual ou um modelo (Osterwalder, 2004), um método (Afuah & Tucci, 2001), um 

quadro (Afuah, 2004) ou um sistema (Petrovic, et al., 2001)  

A falta de consistência e clareza na definição do conceito promove mais a dispersão do que a 

convergência de perspetivas, sendo que cada autor coloca ênfase em diferentes componentes 

de análise. (Zoot, et al., 2010) 

Dependendo do domínio de aplicação, os modelos de negócio são definidos de forma distinta 

(Osterwalder, 2004; Timmers, 1998). Assim, e reportando-nos ao domínio dos conceitos e ao 

negócio inerentes à mobilidade elétrica, ainda que numa fase inicial de desenvolvimento da 

indústria, o mercado em torno da mobilidade elétrica necessita de um ambiente de negócio 

favorável para que possam emergir modelos de negócios sustentáveis. (Walther, et al., 2010)  

Um modelo de negócio pode ser descrito utilizando três componentes-chave (Stahler, 2002): 

- A proposição de valor, a qual descreve o valor criado para os clientes, o que irá corresponder 

às expetativas criadas pelo cliente. Por exemplo, um determinado fabricante de automóveis 

vende o seu produto (o veiculo) e este cumpre o que o cliente deseja, cumprindo as 

expetativas criadas em torno de condições básicas do veículo. 

- A arquitetura de valor ou configuração da cadeira de valor, como sendo o processo de como 

o valor é criado. Por exemplo, o fornecedor de gasolina está dissociado das OEM, sendo que 

os seus modelos de negócio estão também dissociados. As OEM não envolvem geralmente os 

stakeholders nos projetos de desenvolvimento, mas no caso do desenvolvimento do negócio 

do veículo elétrico existe o envolvimento entre empresas de fornecimento de energia elétrica e 

as de serviços de mobilidade elétrica (Midler & Beaume, 2010) As empresas que entram ou 

que pretendam enveredar no negócio da mobilidade elétrica têm de reconfigurar a sua 

participação nesta nova cadeia de valor. (Kley, et al., 2011) 
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- O modelo de receitas, o qual descreve como é que a receita é gerada e de que fontes provêm 

essa mesma receita. (Walther, et al., 2010)  (Kley, et al., 2011). 

Para além destes três elementos, considera-se pertinente no domínio da mobilidade elétrica 

mencionar a componente modelo de mercado (Eureletric, 2010). O modelo de mercado apesar 

de distinto conceptualmente do conceito de modelo de negócio poderá ser entendido como 

uma das componentes do modelo de negócio. (Petrovic, et al., 2001)  

No âmbito da mobilidade, os modelos de mercado poderão influir significativamente na 

definição dos modelos de negócio, como mais adiante se verá.  
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4- A definição de uma metodologia para construção de um modelo de 

desenho e análise   

Muitos investigadores têm feito várias tentativas para representar modelos de negócio. Estes 

têm sido geralmente representados por uma mistura textual informal, verbal e ad-hoc de 

representações gráficas. (Zoot, et al., 2010; Gordijn & Akkermans, 2001) 

Têm sido desenvolvidas ferramentas de desenho, análise, descrição e caraterização de 

modelos de negócio (Morris, et al., 2005) sendo que o interesse académico tem recaído no 

âmbito de outras áreas de negócio (Weil & Vitae, 2001; Reuver & Haaker, 2009; Camponovo 

& Pigneur, 2003).  

Contudo, estudos sobre desenho e análise de modelos de negócio no âmbito da mobilidade 

elétrica têm sido poucos (ver p.ex. Kley, et al., 2011; Walther, et al., 2010; Cristenen, et al., 

2012; Wiederer & Philip, 2010) muito provavelmente devido ao grau de desenvolvimento em 

que se encontra o setor da mobilidade elétrica.  

De acordo com os autores Zoot e Amit (2010), a adoção de uma perspetiva de sistema de 

atividades por parte dos gestores de empresas, incentiva a uma abordagem holística e 

sistémica na arquitetura dos modelos de negócio, ao invés de uma abordagem parcelar e 

concentrada em escolhas isoladas, com o intuito de proporcionar um processo de tomada de 

decisão de forma integrada. (Kley, et al., 2011;Davis, 2010). 

O processo de desenho de um modelo de negócio é o primeiro e mais crítico passo no 

desenvolvimento de qualquer estratégia de negócio, independentemente do setor de atividade 

e que passa pela definição de questões básicas, tais como (ver p.ex: Afuah, 2004; Magretta, 

2002): Quem é o cliente? O que é que o cliente valoriza? Que conjunto de atividades a 

empresa exerce? Como as exerce? E quando as exerce? Que recursos usa na criação e captura 

de valor de forma vantajosa?  
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O conceito de modelo de negócio pode ser conceptualizado de duas formas: como um 

conjunto de transações que se interligam entre si ou como um sistema de atividade, (Zoot & 

Amit, 2010) funcionando como ferramentas para analisar, implementar e comunicar decisões 

estratégicas (Shafer, et al., 2005)  O desenho de um modelo de negócio é uma decisão chave 

para os gestores, os quais criam uma nova empresa e redefinem o seu antigo modelo para que 

a empresa esteja ajustada para o futuro. (Zoot & Amit, 2010)  

Não obstante, há que compreender a importância que representam os aspetos subjacentes ao 

desenho e à arquitetura do negócio, bem como as suas interdependências. O aspeto de 

desenho é definido como uma variável de design que é percecionada pelo gestor, por 

exemplo, como importante para a viabilidade e sustentabilidade de modelo de negócio 

(Reuver & Haaker, 2009) 

É importante devido à complexidade dos conceitos envolvidos na mobilidade elétrica, definir 

um modelo que permita desenhar novos modelos de negócio, bem como ajude a melhorar os 

atuais, de modo a ajustá-los ao futuro (Zoot & Amit, 2010). 

O modelo genérico de desenho e análise vai obedecer a uma determinada lógica, por etapas:  

A primeira etapa averigua os aspetos valorizados pelos potenciais utilizadores de veículos 

elétricos; 

A segunda etapa passa por questionar quais as proposições de valor, ou seja, ao analisar o que 

é valorizado pelos utilizadores, as empresas definem como deverão exercer a sua atividade de 

modo a procurar corresponder às expetativas criadas através da entrega de valor;  

A terceira etapa remete para a construção do modelo de desenho e análise, definindo as 

componentes e as suas respetivas opções de desenho possíveis, resultantes do cruzamento 

entre os aspetos valorizados pelo utilizador e as proposições de valor.  

O conteúdo definido em cada etapa foi desenvolvido recorrendo à revisão da literatura, bem 

como a entrevistas realizadas a técnicos e investigadores no âmbito da mobilidade elétrica. 
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Etapa nº 1 – Diagnóstico dos aspetos valorizados pelos potenciais utilizadores de veículos 

elétricos 

Tendo presente os estudos realizados mais recentemente no âmbito da mobilidade elétrica 

mais concretamente em torno da perspetiva do utilizador final face à aceitação dos veículos 

elétricos (Hidrue, et al., 2011; Lieven, et al., 2011; Rivier, et al., 2011;Wiederer & Philip, 

2010) foi possível averiguar os aspetos valorizados pelos (potenciais) utilizadores de veículos 

elétricos.  

O estudo elaborado por Michael Hidrue et al (2011) analisa 5 atributos dos veículos elétricos, 

nomeadamente, a autonomia da bateria; o tempo de carregamento; a poupança de 

combustível; a redução da poluição; a performance, e conclui que a aceitação por parte dos 

utilizadores em adquirem um veículo elétrico depende de vários fatores tais como, a idade, 

grau de escolaridade, estilo de vida “verde”, crença no aumento significativo dos preços dos 

combustíveis; e na oportunidade de carregar o veiculo o mais comodamente possível: fácil, 

rápida e acessível em termos de localização.   

Do ponto de vista dos potenciais utilizadores, este estudo vem confirmar algumas conclusões 

de estudos anteriores que apontam como principais preocupações o aumento da ansiedade 

face à autonomia das baterias; o longo tempo de carregamento e o elevado preço de compra 

da bateria.  

Conclui-se que para que o veículo elétrico seja uma opção de mobilidade efetiva pelos 

consumidores e tenha a desejável penetração no mercado o custo das baterias tem de descer 

de preço significativamente (Hidrue, et al., 2011).  

 Em síntese, os aspetos valorizados pelos utilizadores são: o preço bateria e do veículo; a 

autonomia da bateria; o risco tecnológico da bateria; a performance do veículo (por exemplo, 

a aceleração equiparada aos veículos de combustão interna); as questões ambientais; a 

conveniência dos serviços, em termos de facilidade de acesso, a disponibilidade e 
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compatibilidade técnica da infraestrutura de carregamento. (Lieven, et al., 2011; Hidrue, et al., 

2011).  

No entanto, o peso de cada um destes aspetos não é o mesmo aquando da decisão de adquirir 

um veículo elétrico. O preço, o custo e a autonomia da bateria são os aspetos mais críticos e 

valorizados.  

Não obstante esta valorização, dadas a incerteza e a não-familiaridade com esta nova forma de 

mobilidade, os consumidores tendem a fazer trade-offs e avaliações de custos-benefícios e a 

preferirem a mobilidade convencional. (Williams & Lipman, 2010)  

Etapa nº 2 – Definição das proposições de valor  

O veículo elétrico representa a introdução de uma nova forma de mobilidade, a qual está 

associada a novos serviços que marcam a diversidade e diferenciação. Para que esta nova 

oferta ganhe vantagem competitiva, face ao standard da mobilidade convencional, há que 

enveredar por uma estratégia inovadora que passa por reduzir o risco de competição frontal de 

produtos rivais através de uma estratégia gradual de modo a criar um espaço no mercado. 

(Kim & Mauborgne, 2004) No entanto, os atuais incentivos económicos e políticos são 

demasiado pequenos para perspetivar um mercado de massas (Kley, et al., 2011), mas sim um 

nicho de mercado. (cf. Midler & Beaume, 2010)   

Há que alavancar as vantagens que existem nos atributos diferenciadores dos veículos 

elétricos conduzindo a sua entrada no mercado pela criação de novas proposições de valor 

para o potencial utilizador. Impõe-se a oferta de um serviço de elevada qualidade, uma solução 

eficiente para obter ganhos económicos operacionais, que entregue valor aos potenciais 

utilizadores por forma a atrai-los à utilização deste tipo de veículo, na tentativa de relegar para 

segundo plano os potenciais risco, como por exemplo, a autonomia insuficiente, custo elevado 

associado à compra do veículo e da bateria, a demora no carregamento. (Midler & Beaume, 

2010)  
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As proposições de valor mais adequadas que deverão ser consideradas para corresponder às 

expetativas e, consequentemente a satisfação das necessidades dos utilizadores são: 

- A standartização das infraestruturas de carregamento; 

- A redução do custo total de propriedade para o utilizador;  

- A oferta de leasing da bateria e/ou do veículo: o custo do veículo e da bateria recair sobre o 

utilizador na forma de um pagamento mensal;  

- A oferta de serviços adicionais (p. ex: estacionamento gratuito quando a bateria está a ser 

carregada)  

- Providenciar a eficiência energética  

- Providenciar a disponibilidade e conveniência de uma infraestrutura de carregamento, em 

termos de facilidade de acesso, localização dos pontos de carregamento e redução do tempo 

de carregamento; 

- Redução de taxas inerentes ao serviço de carregamento; 

- Providenciar a comunicação eficaz dos fluxos informativos, energéticos e financeiros. 

Etapa nº 3 - Definição das componentes e das opções de desenho 

Para ser possível o desenvolvimento e construção de um modelo genérico de desenho e 

análise, é necessário ter em consideração as componentes críticas evidenciadas quer através 

dos aspetos valorizados, quer através das proposições de valor. 

São consideradas 4 componentes, nomeadamente, a componente inerente aos sistemas 

integrados de serviços prestados; a componente tecnológica; a componente organizacional; a 

componente financeira. Em cada uma destas componentes serão explicitados os aspetos 

críticos que irão estruturar o modelo de desenho.   
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Componente Tecnológica 

Para além dos tradicionais atores no negócio da mobilidade convencional, os construtores de 

automóveis e o consumidor final, tem de ser englobados novos stakeholders na propriedade 

do veículo e bateria, nomeadamente, os fabricantes de baterias e empresas prestadoras de 

serviços de mobilidade elétrica. De forma tradicional, tanto a bateria como o veículo podem 

ser adquiridos através do pagamento total do equipamento; nos novos conceitos de 

mobilidade é possível que a existência de uma tarifa fixa que resulte do uso do equipamento 

ou independente do mesmo.  

No quadro abaixo apresentado, visualiza-se os aspetos e as opções de desenho possíveis, quer 

no âmbito do veículo e da bateria bem como da infraestrutura. 
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A bateria e o veículo não devem assim ser considerados de forma separada, mas sim 

interligados na definição de modelos de negócio. (Kley, et al., 2011, Saldarriage-Isaza, 2009) 

a) Tecnologia – Veiculo e Bateria 

          Aspetos 

 

Opções de desenho  

Propriedade  

 

OEMauto 

 

Utilizador 

 

F. independente 

 

Uso  

 

Utilizador 

 

OEM auto 

 

F. Independente 

 Um só utilizador 

 

Vários utilizadores 

 

 

b) Tecnologia – Infraestrutura de suporte  

          Aspetos 

 

Opções de desenho 

 Nível de rapidez da 

informação 

Em tempo real  No próprio dia  Planear dia 

seguinte 

Veiculo 

 Bateria 

 

 

Faturação 

 

 

 

 

Veiculo 

 

Bateria 

 

Um só utilizador 

 

Vários ultilizadores 

Taxa fixa 

 

Pagamento pelo uso  

 

Pagamento pelo 

equipamento 

 

Um tipo de 

veículo 

Um tipo de bateria 

Ligação cabo 

 

Taxa fixa 

 

Acesso  

Medição 

 

Tipo de fornecimento de 

energia 

 

Compatibilidade técnica Acesso universal  

Ligação wireless Troca de baterias 

 

No ponto de 

carregamento 

 Tipos de fluxos de 

informação  

Num sentido (G4V) 

 

Ambos os sentidos 

(V2G) 

 
Tipo de conexão Unidirecional (G4V) 

 

Nenhuma informação 

 

Bidirecional (V2G) 

 

No veículo 

 

Não existe medição  

 

Acesso público em 

propriedade pública  

 

Acesso privado em 

propriedade privada  

 

Acesso privado em 

propriedade 

privada  

 

Veiculo 

 Bateria

aa. 

 

OEMbateria 

 OEMbateria 

 

Pagamento pelo uso  

 

Pagamento pelo 

equipamento 

 

Operadores de 

fornecimento de energia 

Privados Estado Utilities Independentes 

Quadro 1 - Configuração morfológica dos aspetos na componente Tecnologia – veiculo bateria 

/ Infraestrutura de suporte (adaptado de (Kley, et al., 2011)  
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Há que explorar novas formas para promover a compra de veículos por parte dos 

consumidores, isto porque um dos obstáculos à compra é o custo total de propriedade ser 

elevado (Wiederer & Philip, 2010). Assim sendo, a bateria e o veículo não têm 

obrigatoriamente de pertencer ao mesmo dono, pelo que várias combinações podem ocorrer. 

Por exemplo, em termos de uso, a bateria pode ser usada por vários utilizadores e o veículo 

em sistema de car sharing (Andersen P.H., 2009;Williams & Lipman, 2010).  

Relativamente à infraestrutura de suporte ao carregamento dos veículos elétricos, os aspetos 

críticos de desenho definidos remetem para os diferentes níveis de rapidez nos sistemas de 

informação entre veículo e rede. A informação poderá ser processada em diferentes intervalos 

de tempo, desde a informação em tempo real até ao planeamento para o dia seguinte (por 

exemplo, em termos de percurso a efetuar, que pontos de carregamento existem nesse 

percurso; a quantidade de autonomia que será necessário ter) permitindo uma modificação 

imediata no perfil de carregamento. (Kley, et al., 2011)  

No que diz respeito ao tipo de carregamento, este poderá ser de carregamento por cabo; via 

wireless (indutiva) ou através da troca de baterias (substituir uma bateria vazia por uma 

totalmente carregada). Contudo, o investimento na troca de baterias poderá significar uma 

diminição no desenvolvimento futuro desta tecnologia, comprometendo o aumento da sua 

performance, por exemplo em termos de autonomia. (Wiederer & Philip, 2010) Não obstante, 

se se aumentar a capacidade de autonomia das baterias, o negócio da troca de baterias deixa 

de ser fazer sentido.   

Contudo, á parte da questão relativa à autonomia das baterias e dos requerimentos técnicos, a 

energia que é providenciada no ponto de carregamento é decisiva para determinar o quão 

rápido um veículo pode ser carregado ou recarregado. (Kley, et al., 2011)  

Outro aspeto crítico a considerar é a compatibilidade técnica que remete diretamente para as 

questões da standartização de procedimentos (Brown, et al., 2010). É possível verificar se a 
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infraestrutura permite ou não o acesso universal de qualquer tipo de veículo elétrico ou 

bateria.  

O modo de carregamento poderá ser feito de três formas, nomeadamente, o acesso público em 

propriedade pública (na via publica, em autoestradas); o acesso privado em propriedade 

privada e o acesso público em propriedade privada (caso dos parques de estacionamento nas 

empresas; nos centros comerciais).  

Com a evolução de mercado dos veículos elétricos espera-se que os carregamentos sejam 

feitos em espaço residencial e durante o período noturno sejam a alternativa mais comum. Os 

outros modos de carregamento podem ser tidos como modos de carregamento 

complementares para satisfazer as necessidades dos utilizadores. (San Roman, et al., 2011) 

No entanto, do ponto de vista de outros autores (Wiederer & Philip, 2010) , tal como 

mencionado anteriormente, tal preferência dos utilizadores pelo carregamento no espaço 

privado poderia comprometer o investimento numa infraestrutura pública.  

A existência de um tipo de conexão bidirecional de entrega de energia beneficia o serviço de 

carregamento por controlo indireto (via preço), porque permite a transmissão de energia em 

ambas as direções, ao contrário da conexão unidirecional que só pode entregar energia num só 

sentido, e o controlo é baseado ou na rede ou dados do veículo. Um interface bidirecional 

permite que quer a rede como o veículo estejam integrados no processo de controlo do 

carregamento. (Kley, et al., 2011) Quanto à medição dos carregamentos, esta poderá ser 

contabilizada no veículo ou no ponto de carregamento.  

O operador da infraestrutura assume a função de manutenção, instalação e reparação do seu 

ponto de carregamento. Como possíveis operadores da infraestrutura de carregamento 
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contam-se os privados (podem ser empresas privadas); organizações semipúblicas; utilities; o 

próprio Estado ou ainda operadores independentes, como é o caso da empresa Better Place
3
.  

No desenvolvimento de uma infraestrutura de pontos de carregamento, é essencial do lado da 

oferta a transmissão de confiança aos potenciais utilizadores em termos de segurança, 

standartização de procedimentos técnicos (Brown, et al., 2010), facilidade de acesso e de 

utilização.  

Componente Serviços Integrados 

Esta componente incide na forma de integração dos veículos elétricos na rede de 

carregamento e que tipos de serviços de fornecimento de energia poderão surgir associados 

(Kley, et al., 2011; Andersen P.H., 2009)   

 

 

  

 

 

 

Os aspetos críticos incidem sobre dois tipos de serviços associados ao carregamento:  

São apresentados dois tipos de serviços:  

- O carregamento consoante as horas off peak e não nas de maior procura de energia (load 

shifting) 

                                                     
3
  A empresa Better Place (http://www.betterplace.com/the-company), fundada por Shai Agassi em 2007, com 

sede em Palo Alto (Califórnia) desenvolve e vende serviços de troca e carregamento de baterias par veículos 

elétricos.  

 

Opções de desenho  

Tipo de serviço 

 

 

Devolução de energia à 

rede  

 

Carregamento consoante 

horas de off-peak  

  

 

 

Tipo de controlo no 

carregamento 
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Sistemas integrados Serviços  

 

Ausência de 

Controlo 

 

 

Controlo Indireto (preço 

da energia) 

 

 

 

Controlo direto 

(uso/consumo) 

 

 

Tipo de fornecedor  

 

 

 

Privado 

 

 

 

Semipúblico 

 

 

 

Publico 

 

 

 

Fornecedor 

independente 

 

 

 

Utilities 

 

 

 

Consoante 

a utilização 

 

 

Quadro 2 - Configuração morfológica dos aspetos na componente Serviços Integrados (adaptado de 

(Kley, et al., 2011)  

 

http://www.betterplace.com/the-company
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- O serviço associado à devolução de energia à rede (V2G) num sistema de controlo 

bidirecional (back-feeding) 

Estes dois tipos de serviços podem ser conciliáveis, no entanto, caso não ocorra nenhum dos 

casos, não existe serviço oferecido porque o utilizador vai carregar o seu veículo consoante as 

suas necessidades não existindo nenhum tipo de controlo associado (Kley, et al., 2011)  

Um aspeto essencial a considerar na prestação de serviços de carregamento é a lógica de 

controlo de energia. O controlo direto está associado ao consumo e aos carregamentos que são 

realizados de acordo com o uso; o controlo indireto remete para o preço da energia, 

dependendo assim da procura. O carregamento nas horas off peak requer um controlo indireto 

e o serviço de devolução de energia deverá ser controlado de forma direta. 

Componente Organizacional 

Esta componente remete para aspetos relacionados com o grau de abertura à entrada de novos 

atores, ou seja, remete para o grau de abertura da rede à entrada de novos intervenientes no 

negócio e, aspetos relacionados com as opções dos modelos de mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na componente organizacional, um dos aspetos críticos considerado é o nº de intervenientes 

na prestação do serviço de carregamento. Poderá ser uma só rede de suporte ao carregamento 

Nº de intervenientes 

 

 

 

Um só interveniente 

 

 

 

Vários intervenientes 
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Modelo de mercado 

 

 

 

Infraestrutura 

Integrada 

 

Infraestruturas 

separadas 

Infraestrutura 

independente 

 

 

Licenciamento  

 
Nulo Grau de abertura à 

entrada de novos 

players 

 

 

 

Amplo 

Quadro 3 - Configuração morfológica dos aspetos na componente Organizacional (adaptado de 

(Kley, et al., 2011)  
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(monopólio natural) ou a existência de várias redes pertencentes a vários operadores, privados 

ou semipúblicos.   

Outro aspeto crítico são os modelos de mercado para a infraestrutura de carregamento. Estes 

são definidos tendo por base as regulações do serviço de carregamento no acesso público em 

propriedade pública (Eureletric, 2010). O modelo de mercado representa uma parte da cadeia 

de valor dos veículos elétricos, que abarca os distribuidores de eletricidade, as estações de 

carregamento e os comercializadores de energia elétrica para veículos elétricos.  

Considera-se a existência de quatro modelos (Eureletric, 2010):  

- O modelo da infraestrutura integrada consiste na integração da distribuição com a 

infraestrutura de carregamento.  

- O modelo da infraestrutura separada consiste na separação entre a distribuição, a 

infraestrutura de carregamento e a comercialização da energia ao utilizador. A infraestrutura é 

financiada tendo por base o princípio do utilizador pagador, ou seja, os custos da 

infraestrutura são pagos apenas pelos utilizadores da rede de veículos e não por todos os 

consumidores de energia elétrica.  

- O modelo de infraestrutura independente consiste na integração da comercialização da 

energia com a rede de estações de carregamento por operadores que detém as operações de 

comercialização e de operação de pontos de carregamento. Poderão ocorrer a prestação de 

outros serviços para além do serviço de carregamento como, por exemplo, no caso das 

grandes superfícies comerciais (revenda de energia).  

No modelo local e de propriedade do operador da infraestrutura de carregamento, os pontos 

de carregamento e a comercialização da energia elétrica estão a cargo dos operadores do 

espaço, os quais não são diretamente proprietários do espaço mas têm o direito ou a licença 

para operar naquele local. Por exemplo, o caso dos municípios que poderão ser responsáveis 
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pela gestão do espaço e ceder a utilização a terceiros de pontos de carregamento e controlar a 

venda ou a revenda de energia.  

À exceção do modelo de mercado em que a infraestrutura e a distribuição surgem integradas, 

em todos os restantes três modelos de mercado, o financiamento da infraestrutura é baseado 

no princípio do utilizador-pagador, ou seja, unicamente os utilizadores dos veículos elétricos 

têm de pagar pela infraestrutura de carregamento através de uma taxa associada ao valor da 

energia paga. Os modelos de mercado podem evoluir e modificar-se ao longo da própria 

evolução da indústria, pelo que podem existir submodelos e modelos híbridos. (Eureletric, 

2010). 

Outro aspeto crítico na componente organizacional é o grau de abertura de entrada de players 

no negócio. O grau de abertura poderá ser nulo, ou seja, um só operador detém o monopólio 

de toda a rede e não está aberto a uma rede integrada de parceiros. Os utilizadores para 

poderem utilizar esta rede terão de estar sujeitos às condições de preços e de tecnologia 

(veículo e bateria, acesso à infraestrutura) disponibilizadas por este único operador. No outro 

extremo, o grau de abertura poderá ser amplo, ou seja, é fomentada a partilha de 

conhecimentos com a entrada de vários parceiros no negócio, beneficiando o utilizador da 

hipótese de escolha face ao seu operador e comercializador. 

  

Componente Financeira 

Os aspetos a considerar passam pelos tipos de faturação inerentes ao serviço carregamento, 

sendo que o tipo de faturação depende grandemente do tipo de serviço que está a ser 

oferecido.  
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O modo de faturação do serviço de carregamento poderá ser utilizando a opção de pré-

pagamento, tal como no caso das telecomunicações móveis em que o utilizador compra um 

cartão com um determinado valor para efetuar chamadas; ou através do envio de uma fatura, 

pelo seu comercializador, a qual poderá vir conciliada com a fatura de consumo doméstico.  

Em termos de sistema de compensação, o utilizador poderá ter de pagar, dependendo do 

modelo de mercado, taxas de utilização dos serviços de carregamento aos operadores da 

infraestrutura. A taxa poderá ser imputada ao número de vezes que o utilizador carrega o seu 

veículo em determinado ponto de carregamento (variável consoante o uso); poderá ser uma 

taxa fixa independentemente do uso que se faça da infraestrutura de carregamento (por 

exemplo, mensal) ou mesmo sem nenhuma aplicação de taxa e os custos das transações de 

energia seriam suportados pelos operadores.  

No caso do carregamento nos pontos de carregamento rápido ou até mesmo nas estações de 

troca de baterias, os operadores poderão aplicar uma taxa superior de acesso de modo a 

compensar o investimento dessa infraestrutura. 

4.1 Aplicação prática do modelo – o caso do modelo de negócio Mobi.E  

Ao analisar o modelo Mobi.E verifica-se que, em termos tecnológicos, a propriedade do 

veículo e da bateria podem pertencer ao utilizador final. No entanto, nos novos modelos de 

Financeira 

Aspetos 

 

 

 

Opções de desenho 

 

 

 Taxa variável 

(uso do serviço)  

Taxa fixa  Não pagamento de 

taxa  

Serviço/Sistema de 

Compensação   

 

Modo de faturação Pré-pagamento Pós-pagamento 

Quadro 4 - Configuração morfológica dos aspetos na componente Financeira (adaptado de (Kley, et al., 

2011)  
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negócio estes tendem a ser perspetivadas como separadas (Andersen P.H., 2009), ou seja, não 

são do mesmo proprietário.  

Não obstante, no caso da bateria poderão ser definidas duas soluções: a propriedade exclusiva 

pelo utilizador ou pelo fabricante dos automóveis. A primeira solução imputa um aumento 

substancial do custo total ao utilizador; a segunda solução poderá favorecer o negócio de 

leasing para os construtores de automóveis, resolver a questão da durabilidade das baterias, e 

o menor custo para o potencial utilizador porque paga um valor fixo durante um determinado 

período que poderá ser dependente ou independente do seu uso (pagamento pelo uso). 

(Williams & Lipman, 2010)  Comparativamente ao conceito de troca de baterias, o leasing 

parece ser uma opção mais atrativa devido ao menor custo (a infraestrutura de troca de 

baterias é dispendiosa) e à menor complexidade (derivada da standartização das baterias).  

O leasing da bateria é uma opção que promove uma maior competitividade dos veículos 

elétricos no mercado, em termos de diminuição de custos (a bateria é o elemento mais caro) e 

de duração do ciclo de vida do produto, nomeadamente através da reciclagem de baterias. 

(Williams & Lipman, 2010) 

Em termos de infraestrutura de suporte, a plataforma de carregamento está aberta a qualquer 

tipo de veículo, não se fechando a um tipo único de veículo, sendo uma solução para a 

questão da standartização de procedimentos técnicos.  

Apesar da compatibilidade técnica a qualquer veículo e bateria e à entrada de novos players 

no negócio, a regulação que está subjacente a este modelo e espelhada no modelo de mercado 

adotado exerce um peso significativo sobre a competitividade do setor da mobilidade elétrica, 

na medida em que, face à regulação imposta (até à data) não é possível existir uma 

conciliação de diferentes estruturas de mercado. Isto significa que, por exemplo, não é 

possível para uma empresa ou um particular entrar no negócio da mobilidade elétrica de 

forma isolada da rede Mobi.E, tendo de pertencer obrigatoriamente à rede; e no caso dos 
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utilizadores para carregar na via publica o seu veículo têm contratar um comercializador que 

pertença à rede Mobi.E, não tendo outras hipóteses de escolha de rede.  

Em termos de sistemas de serviços, o carregamento é realizado sob um controlo indireto 

através do preço da energia associada à lógica do load shifting. (cf. (Kley, et al., 2011) 

Verifica-se uma interdependência entre o tipo de controlo, tipo de métrica e o tipo de serviços.   

O modelo de negócio da rede Mobi.E assenta em dois princípios base: 

- O do utilizador-pagador. Os custos da infraestrutura são financiados pelas taxas de serviço 

pagas pelos utilizadores da infraestrutura, ou seja, apenas os utilizadores dos veículos 

elétricos é que vão suportar este custo e não todos os utilizadores da rede elétrica.  

- A disponibilização de um serviço em rede com separação jurídica, funcional e de gestão 

(entidade gestora) entre as atividades de infraestrutura (operador) e de exploração 

(comercializador de energia elétrica). Esta separação entre infraestrutura e exploração não se 

verifica no modelo de mercado tradicional. Ou seja, existe uma integração vertical em que 

todas as atividades, de produção, distribuição, transporte e exploração estão ligados a uma só 

cadeia de valor de uma entidade. O proprietário da infraestrutura é também o responsável pela 

exploração/comercialização.  

O modelo Mobi.E insere-se no conceito de clearinghouse. A entidade gestora faz esse papel e 

o seu propósito é servir de intermediário no processo de faturação entre o operador da 

infraestrutura e o utilizador do serviço, sendo que nesta faturação inclui um valor a cobrar 

pela utilização da infraestrutura (pago pelo utilizador) e por serviços associados ao próprio 

processo de carregamento.  

O modelo de negócio baseado neste conceito tem maior atratividade quando o mercado de 

veículos elétricos for de massas e não numa fase tão inicial como a atual (Walther, et al., 

2010)  Quanto maior a escala em termos de negócio, maior será a geração de margens de 

lucro. Isto porque efetivamente o nº de veículos automóveis elétricos em Portugal é em 
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número reduzido (pouco mais de uma centena) o que provoca as margens de lucro para os 

operadores da infraestrutura muito reduzidas ou mesmo negativas, isto porque a receita está 

muito dependente da utilização que os pontos de carregamento tenham.  
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5- Conclusões e Recomendações  
 

Fazendo um balanço final do trabalho considera-se que com este trabalho de caráter 

exploratório foi possível apresentar um modelo capaz de descrever, analisar e desenhar 

modelos de negócio no âmbito da mobilidade elétrica numa perspetiva sistémica, como um 

todo, não descurando a importância de cada aspeto na explicação da complexidade desse todo.   

Os resultados obtidos remetem-nos para uma continuação do trabalho, isto porque tal como 

nos diz Kley et al (2011) as opções estratégicas delineadas e apresentadas segundo caixas 

morfológicas de análise são passíveis de serem reestruturadas na medida em que são 

dinâmicas e flexíveis, podendo ser adaptáveis à evolução e dinâmica dos novos modelos de 

negócio, como sejam as mudanças da envolvente exterior, às alterações das condições de 

negócio devido a possíveis oportunidades de negócio que surjam.  

As questões de investigação inicialmente formuladas foram sendo respondidas ao longo do 

trabalho e cumpridos os objetivos. Foram definidas e desenvolvidas 3 etapas para construção 

do modelo e tendo em conta essas etapas chegou-se a um modelo genérico que, na ausência 

de uma leitura integrada das 4 componentes, com as respetivas opções, iria dificultar e 

comprometer o entendimento dos conceitos de mobilidade elétrica.  

É difícil a classificação de modelos de negócio, em particular no âmbito da mobilidade 

elétrica (Walther, et al., 2010) em termos de sucesso ou fracasso, ou recomendar um modelo 

em detrimento de outro. Em termos práticos, muitas das soluções/opções desenhadas e 

analisadas estão estritamente condicionadas pelas condições específicas de cada país, 

nomeadamente em termos de políticas governamentais, de condições de mercado e também 

em termos de progressão tecnológica do mesmo.  

Os modelos de negócio não devem ser impostos nem mutuamente exclusivos, mas devem ser 

dadas as condições para co-existirem diferentes modelos e serem cridas as condições para que 
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a melhor solução surja da experimentação (Mcgrath, 2010; Chesbrough, 2007b) e estabelecer 

determinadas regulações que permitam que exista esse tipo de experimentação de ideias.  

Uma limitação do estudo reside em não ser suportado numa base empírica com maior 

dimensão e assentar em entrevistas semiabertas, com tratamento qualitativo, a vários 

intervenientes no negócio da mobilidade elétrica, tais como gestores de empresas fabricantes 

de automóveis, de baterias, potenciais operadores e comercializadores, questionando aspetos 

estratégicos e operacionais do negócio e ampliando ainda mais o modelo criado.  

Outra das limitações deste estudo prende-se com a aplicabilidade deste modelo noutros 

contextos. Ou seja, o modelo criado poderá não contemplar todos os aspetos críticos e não 

abranger de forma ampla os padrões de cada país em termos de regulamentação do sistema 

elétrico.  

As dificuldades encontradas prendem-se com o facto de ser um projeto novo e a reduzida e 

limitada literatura sobre a temática condicionar a investigação em si. Para além desta questão, 

outro condicionalismo prendeu-se com a recolha de informação empírica, isto porque é um 

tópico de informação reduzida e foi necessário procurar análises similares noutros setores de 

atividade para ter pontos de referência.  

A partir do estudo realizado foi possível encontrar pistas para futuras investigações, tais como 

averiguar, num cenário a médio-longo prazo quais serão os modelos de negócio no âmbito da 

mobilidade elétrica que irão ser mais bem-sucedidos e comparar as potencialidades e as 

limitações em termos de estrutura/desenho dos modelos de negócio abertos com os modelos 

de negócio fechados.   
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