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Se você acompanha o blog da Driver Machine, pode ter 
estranhado o título desse ebook. Afinal, nosso conteúdo 
é voltado para aplicativos regionais de transporte. 

Defendemos uma descentralização dos apps de trans-
porte. Um modelo diferente das multinacionais como a 
Uber, 99 ou Cabify.

Acreditamos que são os próprios motoristas e em-
presários de uma região que melhor podem entender e 
adaptar o app de transporte à realidade local.

O exemplo que sempre gostamos de dar é o de duas 
cidades. Uma com IPVA barato, combustível barato e ex-
celentes condições de infraestrutura. A outra cidade tem 
o IPVA alto, combustível caro e péssimas condições de 
trabalho para o motorista. É justo cobrar a mesma taxa de 
corrida em ambas? 

As cidades são diferentes e por isso, o trabalho do 
aplicativo deve ser diferente.

Apesar da nossa defesa dos apps regionais, a plata-
forma da Driver Machine permite que os apps de transpor-
te regionais se conectem para criar um grande aplicativo 
nacional. Tudo isso, sem perder a qualidade do serviço 
regional.

O mercado brasileiro é enorme. Segundo pesquisa da 
Mobile Time, 71% dos brasileiros, usuários de smartpho-
ne, já pediram um transporte por aplicativo.

A Uber, favorita de 80% dos usuários, faturou na sua 
operação no Brasil mais de 1 bilhão de reais em 2018. 
Isso torna o Brasil o segundo maior mercado da Uber no 
mundo. Atrás apenas dos Estados Unidos.

Para ter uma ideia, a cidade de São Paulo faz parte 
de um grupo com outras quatro metrópoles globais, que 
representam 25% da receita da Uber com transporte.

Introdução

Mas não é só a Uber que faz sucesso no país. A 99 é a 
primeira Startup brasileira a ser vendida por um bilhão de 
dólares. Esse foi o valor da transferência para a gigante 
Didi, empresa chinesa do setor de mobilidade.

Bem, já deu para perceber que o mercado brasileiro é 
grande e promissor. Promissor, se pensarmos que a cada 
ano milhões de pessoas começam a ter acesso à internet 
pelo celular.

Assim, neste ebook, vamos mostrar como você que 
quer empreender na área dos aplicativos de transporte 
pode concorrer nacionalmente com a Uber e a 99, tendo 
a vantagem de ser um app regional.
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O aplicativo nacional
Já está provado que os grandes aplicativos de transporte 
são um sucesso no Brasil.

Como citamos anteriormente, a pesquisa da Mobile 
Time revelou a tendência de crescimento deste mercado.

Em 2017, apenas metade dos brasileiros que pos-
suíam um smartphone já haviam pedido um transporte 
por aplicativo.  

Em 2018, esse número foi para 64% até chegar aos 
incríveis 71%. dos brasileiros com smartphone em 2019.

Em relação a disputa do mercado, a Uber ainda é so-
berana. Dos usuários de transporte por aplicativo, 80% tem 
a Uber como seu aplicativo favorito. No entanto, se com-
pararmos com anos anteriores, a multinacional teve uma 
queda de sete pontos percentuais e viu sua rival brasileira, 
99, crescer os mesmos sete pontos. 

Porém, ainda é inegável a soberania da Uber em rela-
ção aos outros aplicativos de transporte.

A explicação para esse sucesso daria aulas e mais au-
las em cursos de marketing e administração.  

Assim, diversos empreendedores mergulham nesse 
desafio de competir com a Uber Brasil a fora.

Muitos apps regionais, com todas suas limitações em 
relação a Uber, tem conseguido bater de frente com a mul-
tinacional. A tática é usar a dobradinha de preços baixos 
para passageiros e taxas menores para motoristas.

No entanto, alguns empresários têm ido além e pen-
sando em concorrer com a Uber não apenas em escala 
regional, mas também na nacional.

Assim, a Driver Machine tem estado atenta por essa 
procura e percebemos que é sim possível construir um 
aplicativo nacional sem perder a qualidade regional. 
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Como construir o aplicativo nacional?
O aplicativo nacional pode ser feito de algumas maneiras.

A primeira é contratando um programador ou uma em-
presa especializada.

Segundo a UseMobile, um aplicativo desenvolvido 
dessa maneira tem como vantagem a personalização do 
design do app, o suporte técnico, a escolha de formas de 
pagamento e a não cobrança de mensalidade.

No entanto, os desafios de fazer um aplicativo nacio-
nal dessa maneira são maiores. Podemos destacar, logo 
de cara, o custo de investimento inicial. 

Como já publicamos no blog da Driver Machine, os gas-
tos de desenvolver um aplicativo de transporte são altos.

Criar um aplicativo tipo Uber está avaliado de 200 mil 
a 1 milhão de reais. Isso sem contar  outros custos adicio-
nais e a manutenção. 

Segundo os desenvolvedores de aplicativos da Tech 
Magic, republicado pela Use Mobile, criar um aplicativo tipo 
Uber leva em média 5.000 horas de trabalho. A Use Mobile 
conta que um desenvolvedor de apps cobra por hora de 20 
a 150 dólares. 

Vamos usar como exemplo o desenvolvedor mais ba-
rato. O custo da produção do seu aplicativo seria de 200 
mil dólares. 

Segundo a Dub Soluções, os preços dos desenvolvedo-
res de aplicativos variam de região para região do mundo. 

América do Norte ($60-250 por hora), Reino Unido ($60-
150 por hora), Europa Ocidental ($40-120 por hora), Europa 
Oriental ($20-100 por hora) e Índia ($10-80 por hora). 

Em seu site, eles disponibilizam um infográfico com 
a informação completa de preços por cada ponto que, se-
gundo eles, um app de transporte deveria ter.

Além do preço, o tempo de desenvolvimento do apli-
cativo chega em média a 3 meses. O que torna mais uma 
desvantagem desenvolver o aplicativo nacional com um 
desenvolvedor próprio.

Por isso, a Driver Machine desenvolveu um modelo 
para baratear os custos do desenvolvimento do aplicativo 
de transporte.

Assim, é cobrada uma taxa única de adesão para o 
lançamento do aplicativo. Além da uma mensalidade para 
os custos totais com mapas, servidores e suporte.

Dessa forma, o foco do empreendedor fica em atrair os 
clientes, motoristas e prestar um excelente serviço. Toda 
parte da tecnologia fica com a Driver Machine.

Os clientes da Driver Machine que buscam expandir 
sua atuação em âmbito nacional, fazem isso por meio da 
criação de filiais e franquias. 

Essa é uma forma do seu aplicativo ter uma abrangên-
cia nacional. No entanto, mostraremos uma outra alternati-
va para criar o seu aplicativo nacional usando a plataforma 
da Driver Machine.
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Transbordo: a melhor forma de fazer 
um aplicativo nacional sem perder a 
qualidade regional
Uma das funcionalidades mais importantes dos aplica-
tivos da Driver Machine é permitir que gestores realizem 
parcerias entre si.

O chamado transbordo permite que o seu passageiro 
vá para outra cidade e consiga pedir um transporte de uma 
empresa parceira pelo seu próprio aplicativo. Sem baixar 
um outro app.

Isso é muito importante para retenção do cliente. Afinal, 
caso ele vá para outra cidade e precise desinstalar o seu 
app, ele pode nunca mais voltar e retornar para um aplica-
tivo tradicional como a Uber.

Vamos exemplificar o transbordo. Imagine duas cida-
des, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Essas duas cidades são as maiores metrópoles do 
país e segundo levantamento da OAG, empresa de inteli-
gência de viagens aéreas, possuem a quinta maior ponte 
aérea doméstica do mundo. Em 2017, foram mais de 39 
mil voos entre o aeroporto de Santos Dumont e o aeropor-
to de Congonhas.

Assim, milhares de pessoas se deslocam todos anos 
entre essas cidades. Por isso, para quem quer lançar um 
aplicativo regional em São Paulo ou no Rio de Janeiro é 
interessante realizar parcerias de transbordo.

Imagine que na capital paulista exista o app SP Driver 
e na capital fluminense exista o RJ Driver. Ao realizar uma 
parceria de transbordo, um cliente da SP Driver pode ir ao 
Rio de Janeiro e solicitar um veículo da RJ Driver sem pre-
cisar instalar o aplicativo carioca. 

Assim como um cliente da RJ Driver pode pedir um 
carro da SP Driver sem precisar instalar o outro aplicativo.

Ao final, os dois saem ganhando, pois um aplicativo 
realiza a corrida e o outro retém o cliente. Perceba que é 
uma atividade de cooperação e não gera concorrência en-
tre os apps. 

O que o transbordo tem a ver com aplicativo nacional? 
A melhor forma de lançar um aplicativo nacional com 

a Driver Machine é utilizar a função de transbordo. 
Funcionaria da seguinte forma. O empresário interes-

sado em lançar um aplicativo nacional contrataria a Driver 
Machine. Ele não realizaria cadastro de motoristas e assim 
pagaria apenas a taxa mínima do plano. 

Isso porque ele seria uma espécie de aplicativo agre-
gador, juntando vários apps em um só lugar.  

Dessa forma, o empresário ficaria apenas focada na 
atração de clientes e no marketing do aplicativo. Isso por-
que ele realizaria parcerias com aplicativos por todo o Brasil.
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Por exemplo, imagine que o empresário Pedro 
Albuquerque tenha ficado interessado em lançar o aplica-
tivo nacional. Ele passaria a entrar em contato com donos 
de aplicativos em vários lugares do país.

Então, o cliente que baixasse o aplicativo do Pedro se-
ria atendido por um aplicativo regional. Caso ele estivesse 
no Rio de Janeiro, ao pedir um transporte pelo aplicativo 
do Pedro, ele seria atendido por um aplicativo da cidade.

Assim, vale lembrar que o dinheiro da corrida vai para 
o aplicativo que a realizou, no caso o app regional. Por isso, 
como o app nacional iria faturar?

1. Cobrança de taxa
O aplicativo nacional poderia cobrar uma taxa dos apli-
cativos parceiros, afinal, esse app seria responsável pelo 
marketing e, consequentemente, pela atração de novos 
passageiros para o app.

Vale destacar que é importante uma contrapartida. 
Assim, nenhum aplicativo regional vai querer pagar uma 
taxa se o seu aplicativo nacional não garantir para ele 
mais corridas.

2. Parcerias com empresas
O controle dos gastos com transportes de uma empre-
sa é sempre problemático. Entregar os recibos para 

ressarcimento sempre gera muita dor de cabeça para o fi-
nanceiro. É por isso que muitos optam por acertar um valor 
pós-pago, ou seja, a central realiza as corridas e ao final do 
mês eles dão o recibo para a empresa pagar. Um app na-
cional também pode trabalhar com essa modalidade.

Isso permitirá um maior faturamento para motoristas 
e para as centrais parceiras.

Voltando ao nosso exemplo. Imagine que o aplicativo 
do Pedro feche uma parceria para realizar corridas para 
uma importante multinacional de refrigerantes. O volume 
de corridas realizadas pelo funcionário da empresa traria 
um bom dinheiro para o aplicativo. As viagens seriam re-
alizadas pelas centrais parceiras e a divisão do dinheiro 
negociada entre as ambas.

As empresas que contratam corridas corporativas 
economizam de diversas formas. 

Primeiro por não precisarem ter carro próprio, econo-
mizando, assim, com salários de motoristas, combustível, 
eventuais consertos, revisões e IPVA.

Depois, a receita é feita com previsibilidade. Quando o 
contrato é firmado, um valor já é pré-estabelecido e a em-
presa pode se planejar sem qualquer surpresa na hora do 
pagamento.

Já para os motoristas, as vantagens também são 
grandes. Isso porque eles terão uma renda fixa garantida 
todo mês.
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Além disso, evita o transtorno do cancelamento da via-
gem. O motorista terá a garantia de que pegará seu passa-
geiro, o levará ao destino e receberá pela corrida, sem se 
deslocar, gastar combustível e, no meio do caminho, ter a 
viagem cancelada e receber apenas uma porcentagem.

Por fim, o aumento de corridas também é uma grande 
vantagem. O app vai deixar de ter apenas corridas conven-
cionais e vai passar a ter corridas fixas todo o mês.

Organização
As corridas corporativas otimizam o tempo das duas par-
tes. Os funcionários não precisam esperar a disponibilida-
de de táxis ou de carros particulares.

Com a viagem pré-agendada, eles têm o carro à dispo-
sição no horário marcado e com a garantia de que chega-
rão a tempo no seu destino.

A forma de pagamento também é otimizada com o 
transporte corporativo. O pagamento é centralizado, ou 
seja, ele é realizado pelo gestor através de cartões e boletos.

Além disso, as corridas são monitoradas pela em-
presa, evitando fraudes por parte de funcionários 
mal intencionados. 

Do lado dos apps, as centrais podem dividir as cor-
ridas igualmente para que todo os motoristas tenham o 
mesmo lucro. Podem, ainda, escolher o melhor motorista 
para aquela viagem. 

Por exemplo, determinado motorista pode conhecer 
melhor uma rota do que outro. Assim, a organização ofere-
cida pela parceria corporativa proporciona a melhor e mais 
eficiente experiência para os dois lados.

Segurança
Uma preocupação pertinente nos dias de hoje é com a se-
gurança tanto dos passageiros quanto dos motoristas.

Só neste ano, diversos casos de motoristas de apps 
assaltados por supostos passageiros foram denunciados. 
Da mesma forma, relatos de clientes enganados por moto-
ristas também são comuns.

Por isso, a corrida corporativa é mais uma garantia de 
segurança, uma vez que os motoristas passam por pro-
cessos específicos antes do acordo ser firmado e podem, 
dependendo do contrato, ser escolhidos e avaliados direta-
mente pelo gestor da empresa.

Quanto aos passageiros, todos os funcionários preci-
sam ser previamente cadastrados e identificados e tem a 
viagem justificada – esta pode ser acompanhada do início 
ao fim pelo gestor. 

Por fim, a empresa pode também escolher qual mo-
delo de carro gostaria de que o app utilizasse. Pode, tam-
bém, definir especificações que os carros devem seguir, 
se adaptando, assim, as necessidades dos seus funcio-
nários. Trazendo assim, mais conforto e segurança para 
seus funcionários.

Desta forma, o transporte corporativo se consolida 
como um dos meios mais seguros e eficazes tanto para os 
apps de transporte como para as empresas.
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O mercado brasileiro de aplicativos de transporte é 
um sucesso.

Seja para as multinacionais, as nacionais ou as regio-
nais, existe uma demanda gigantesca para ser suprida.

Mostramos aqui que é possível lançar o seu aplicativo 
nacional de uma forma eficiente e criativa.

Para isso, é importante elaborar um plano de negócios 
para apresentar aos apps regionais é mostrar para eles que 
ambos sairão ganhando. A intenção do aplicativo nacio-
nal não é gerar concorrência entre os aplicativos regionais, 
muito pelo contrário.

Sua missão como proprietário de um aplicativo nacio-
nal será focar na parte administrativa e no marketing para 
atrair mais passageiros para os apps regionais. Assim, to-
dos saem ganhando.

Te convidamos agora para conhecer outros conteúdos 
publicados no blog da Driver Machine. O material te ajuda-
rá a entender melhor este mercado e te deixará preparado 
para ser o mais novo concorrente da Uber.

Conclusão
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