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Urbanização:

Uso do carro hoje é um desafio

para a mobilidade



2030: 41 Megacidades



Carro: 

Objeto de desejo

Crescimento Global da Classe Média



Qualidade do Ar:
Mais carros, mais poluição. 



Mudança de Atitude do Consumidor

Especialmente quanto

às necessidades de 

mobilidade



Tendências dos Consumidores

Dos adultos ao redor do 

mundo falam “Melhor ter 

algumas poucas posses 

muito úteis ao invés de  

muitas posses”

Dos adultos de 18-25 anos nos  

EUA preferem alugar um produto 

ao invés de comprá-lo

Dos americanos acreditam que        

compartilhar economiza dinheiro



Tendências dos Consumidores

“Eu me enxergo comprando um carro          

autônomo no futuro”
(% de adultos que concordam)



Mudança de 

Atitude do 

Consumidor

Qualidade

do Ar

Crescimento Global 

da Classe Média

Urbanização



A maior empresa de taxi não 

possui nenhum veículo

O maior provedor de acomodação não 

tem nenhuma propriedade

A maiores empresas de 

comunicação à distância não 

possuem infraestrutura de 

telecomunicação

O maior vendedor de produtos do mundo 

não possui nenhum estoque

O Dono da mídia mais popular do 

planeta não produz conteúdo



O avanço das tecnologias

desencadeia novas

possibilidades

Vamos inovar para mais

uma vez transformar a forma 

como as pessoas se movem





Conectividade

Veículos autônomos

Experiência do usuário

Análise de dados 



Mudar a maneira como o mundo se move novamente!





Melhores 

Experiências para os 

Consumidores

Modelo de 

Transporte  

Flexível

Colaboração Social

Experimentos ao redor do mundo para nos ajudar a 

entender e moldar nosso negócio 



Future of  Mobility Forum

Argentina

Fóruns de debate  sobre mobilidade e 

feiras de tecnologia

Virada da Mobilidade 

Brasil

Campus Party 

Brasil e Argentina

CES 

EUA

https://www.facebook.com/notes/ford-brasil/regulamento-fordnacpbr/596459017038117/
https://www.facebook.com/notes/ford-brasil/regulamento-fordnacpbr/596459017038117/


Mobility Challenge e Hackathon 

Estreitar as relações com desenvolvedores, empreededores e startups 

https://www.facebook.com/notes/ford-brasil/regulamento-fordnacpbr/596459017038117/
https://www.facebook.com/notes/ford-brasil/regulamento-fordnacpbr/596459017038117/


A c t i v e  C i t y  

S t o p

P a r k  A s s i s t






