Usando seu
aplicativo Machine
para realizar
entregas

A pandemia global do novo coronavírus (Covid-19) impactou
diretamente nossas vidas e, é claro, o mercado do transporte
por aplicativo.
A orientação das autoridades de ficarmos em casa, diminuiu o
fluxo de pessoas na rua e, em consequência, as chamadas
nos aplicativos.
Por isso, em um momento de crise, estamos aqui para te
mostrar como usar o seu aplicativo para continuar gerando
renda para sua empresa e seus motoristas.
Com a diminuição no fluxo de passageiros, orientamos você a
habilitar a categoria entregas no seu aplicativo.
Sabemos que o app Machine foi desenvolvido para transporte
de passageiro. No entanto, em um momento como esse,
podemos usar nossa criatividade para fazer com que você
sinta menos os impactos dessa crise. E ainda consiga
encontrar uma oportunidade para os seus motoristas
continuarem trabalhando e ajudando a população que precisa
cada vez mais desses serviços.

No mundo todo, grandes aplicativos de transporte já estão
adotando essa medida para reverter o impacto do momento
que estamos vivendo.
A chinesa Didi, dona da 99, anunciou na China um serviço
de entregas, justamente para conter a queda de demanda.
Aliás, os números já mostram que na contramão da crise,
os app de entrega estão sendo impulsionados nos
últimos dias.
Segundo a Rappi, aplicativo de entrega colombiano, houve um
aumento de 30% na demanda de entregas dentro da América
Latina nos dois primeiros meses de 2020 em comparação aos
últimos dois meses de 2019.
A empresa conta que desde a chegada do coronavírus, houve
um crescimento de 28% nos pedidos do app na
categoria farmácia.
Por isso, vamos te mostrar como você também pode trabalhar
com entregas.

O primeiro passo é você entrar em contato com nossa equipe
de suporte e solicitar que seja habilitada a categoria entregas.
Após a solicitação, nossa equipe ativará a função e ela
aparecerá na tela do seu aplicativo.
Então, você poderá configurar os preços de quilometragem,
tempo e valor fixo, da mesma forma que uma corrida normal
de passageiro.
Em relação ao seu modelo de negócio, basicamente, você
pode realizar entregas pelo seu aplicativo de duas formas:

A primeira é realizando uma parceria com
restaurantes, mercados, farmácias e demais
estabelecimentos da sua região. Então, o
cliente desse estabelecimento solicitará a
entrega de um medicamento, por exemplo.
Assim, o estabelecimento parceiro irá disparar
uma corrida, solicitando um veículo da farmácia
até a casa do cliente, onde será realizada
a entrega.

A outra forma de você realizar entregas é feita
não através de parcerias com estabelecimentos,
mas com contato direto com o cliente.
Nesse caso, o cliente irá solicitar uma corrida
pela categoria entregas e na observação
colocará o nome do produto a ser transportado.
Ele irá colocar como ponto de partida a
localidade da retirada e de chegada, o local em
que será feita a retirada do objeto.

Perceba que o seu motorista será responsável
apenas pelo transporte da mercadoria e a
negociação de como será feito o pagamento deverá
ser realizado entre estabelecimento e cliente.
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