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Conquiste mais 
passageiros e motoristas
Crie opcionais com serviços únicos do seu aplicativo
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Em meados de 2019, a Uber realizou seu processo de IPO, 
ou seja, passou a comercializar suas ações na bolsa de 
valores de Nova Iorque. É basicamente como se a empresa 
tivesse pego parte dela e começasse a vender para quem 
quisesse ser dono de uma pequena parcela da Uber.

Assim, a Uber virou uma empresa de capital aberto e 
isso significa que dados que antes eram confidenciais, pas-
saram a ser divulgados abertamente. E os dados foram im-
pressionantes, principalmente quando falamos do Brasil.

Em 2018, a Uber faturou mais de 1 bilhão de reais nas 
suas operações no Brasil. Isso significa dizer que o merca-
do brasileiro é o segundo principal no mundo para a StartUp 
norte-americana. Perdendo apenas para os Estados Unidos.

Além disso, a capital paulista, São Paulo, pertence a um 
seleto grupo junto com Londres, Nova Iorque, Los Angeles 
e São Francisco. Esse grupo representa 25% do faturamen-
to da Uber com transporte.

Assim, os números da Uber mostram que a Startup 
norte-americana é um sucesso no Brasil.

No entanto, as lacunas do serviço que a empresa de-
monstra vão ficando cada vez mais evidentes e isso vai 
se refletindo no descontentamento tanto dos passageiros 
quanto dos motoristas.

Entre os motivos que mais revoltam os motoristas de 
aplicativo são as altas taxas cobradas. Historicamente, 
essa taxa variava de 20% na categoria Black e 25% na ca-
tegoria X. No entanto, mudanças na forma de cobrança já 
fazem essa taxa representar até metade dos ganhos de 
um motorista.

Um ponto a se pensar é que a Uber, por ser uma em-
presa multinacional, foi feita para atender em escala glo-
bal e por isso, não se ajusta às necessidades de uma 
determinada região. 

Então, vamos pensar. É justo cobrar a mesma taxa de 
um motorista de uma cidade X, onde o combustível é mais 
barato, as taxas de manutenção veiculares são mais bara-
tas e as estradas são melhores, e de um motorista habitan-
te de uma cidade cuja as condições não são tão positivas? 

Introdução
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Esse é apenas um ponto de diversos outros que mos-
tram que apesar de ser um sucesso, o atendimento em es-
cala global de um app de transporte tem suas limitações.

Por isso que diversos aplicativos regionais de transpor-
te, muitos chefiados por próprios motoristas, começaram a 
surgir Brasil afora. Eles oferecem atendimento especializa-
do de acordo com as necessidades de uma região. Dessa 
forma, as necessidades de passageiros e motoristas são 
atendidas de acordo com a realidade do local, não levando 
em conta somente uma noção global.

À primeira vista, muitas pessoas podem achar impossí-
vel disputar espaço com Uber, 99 ou Cabify e seu bilhões de 
dólares de orçamento com tecnologia e marketing. Porém, 
perceba que ao seu redor, muitas pessoas ainda são exclu-
ídas ou não se sentem tão seguras em serem transporta-
das pelos apps tradicionais.

As causas são as mais diversas. Vão desde a preocu-
pação com segurança até problemas com adaptação do 
carro, no caso de pessoas com deficiência.

Por isso, o objetivo de um bom gestor de aplicativo é 
unir a necessidade de um passageiro com a disponibilida-
de de um motorista de aplicativo.

Assim, a criação de opcionais que possibilitem essa 
união é uma importante chave para o sucesso de um apli-
cativo regional. Preparamos neste e-Book, alguns opcio-
nais que, caso você queira lançar o seu próprio app, preci-
sam ser olhados com carinho.

Aceita animais
O brasileiro é apaixonado por animais de estimação.

Segundo reportagem do Globo Repórter, o Brasil tem a 
quarta maior população de animais de estimação do mundo. 

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) revelou que 44,3% dos domicílios urba-
nos e 65% dos rurais possuem ao menos um cão.

E todo o mercado que envolve o mundo dos pets avan-
ça a cada ano. 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria 
de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET) em 
2017, quando o PIB brasileiro avançou apenas 1%, o mer-
cado dos animais de estimação teve um crescimento 
de 4,95%.

Para ter uma noção, os donos de cães gastam cerca 
de 294 reais todo mês com seus pets.

É por isso que seja para ir ao parque, à casa de amigos 
ou viajar, muitos donos de animais de estimação solicitam 
um motorista para transportá-los.

Quando a Uber encerrou seu serviço de carros disponí-
veis para o transporte de animais de estimação, os donos 
dos pets ficaram órfãos de um serviço que os possibilitas-
sem levar seus bichinhos de forma mais simples. 

Afinal, agora eles precisam ligar para o motorista e "ne-
gociar" o transporte do animal.
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Por isso, para os gestores dos apps regionais, dispo-
nibilizar um filtro que possibilita conectar motoristas que 
queiram fazer o transporte dos animais aos passageiros 
que precisam transportar seus animais, é uma excelente 
pedida. Além disso, abre a possibilidade de fazer parcerias 
com pet shops da sua cidade.

Motoristas mulheres 
Segundo levantamento do G1, 946 mulheres morreram 
vítimas de feminicídio em 2017. Já o Instituto Maria da 
Penha mostrou que a cada dois segundos uma mulher é 
vítima de violência no Brasil. Ainda, em 2018, a Central de 
Atendimento à Mulher (Ligue 180) registrou cerca de 586 
denúncias mensais de tentativas de feminicídio. 

No mercado de aplicativo de transporte não é diferen-
te. São recorrentes os relatos de assédio e outros tipos de 
violência contra a mulher. Tanto contra as clientes quanto 
contra as motoristas. O que levou, posteriormente, uma 
série de mulheres a relatarem em uma carta casos de vio-
lência ocorridas em apps.

Dessa forma, o resultado é o aumento na insegurança 
delas: motoristas e clientes.

Mesmo assim, segundo Rose Cuareli, gestora do apli-
cativo Woman's Driver, a maioria do público que solicita 
um transporte por aplicativo é de mulheres. Por isso, ofe-
recer um filtro que possibilita unir as passageiras com as 

motoristas de aplicativo é uma excelente forma de atingir 
esse público que se sente inseguro de trabalhar e usar o 
serviço do transporte por app.

5 ou mais lugares
Seja retornando de festas, shows ou qualquer outro evento, 
se você é motorista 99pop, Uber ou Cabify, com certeza 
algum passageiro já pediu pra você levar mais pessoas do 
que vagas no seu carro.

Os motoristas relatam que a história é sempre pareci-
da. O passageiro liga, fala que é pertinho, que o pessoal é 
magrinho, enfim...vai te contar alguma história. No entanto, 
não realize viagens caso não tenha lugares e principalmen-
te cintos de segurança para todos os passageiros. 

O Código de Trânsito Brasileiro penaliza com multa e 
perda de pontos na carteira o motorista que fizer isso.

No entanto, note aí que existe uma necessidade para 
ser suprida. Ou seja, amigos que querem ir juntos em 
uma festa, famílias com 5 ou mais membros. Dessa for-
ma, uma possibilidade é você conectar motoristas com 
veículos maiores aos passageiros que querem transportar 
mais pessoas.

Porta-Mala Grande
Segundo dados da própria Uber, 15% das corridas solicita-
das no mundo começam ou terminam em um aeroporto.
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Não é atoa que a Uber busca fazer serviços diferencia-
dos nesses locais, com espaços especiais para o atendi-
mento de clientes e passageiros. 

Além disso, até a forma de disparo de corridas em ae-
roportos é diferente. Nesses locais, as corridas são dispa-
radas por fila, ou seja, por ordem de chegada do motorista 
no mapa virtual do aeroporto.

Assim, o motorista de aplicativo é constantemente cha-
mado para realizar o transporte de malas em seus veículos. 

Também é comum que você seja solicitado para aten-
der uma corrida em shoppings ou supermercados. Nesses 
casos, você também pode precisar realizar o transporte 
de  mercadorias.

Lembre-se que transportar objetos soltos no interior 
do veículo não é permitido e pode gerar multa. Afinal, em 
caso de acidente, qualquer objeto solto pode se tornar um 
perigo imediato e te causar sérios danos. 

Por isso, selecione motoristas que possuem modelos 
de carros com porta-mala grande para unir com a necessi-
dade do cliente.

Transporte de encomenda
Algumas vezes, o passageiro não quer realizar uma via-
gem em si, mas solicitar o transportar de alguma enco-
menda, como um documento, caixas ou qualquer outro 
tipo de material.

Nem sempre o motorista se sente confortável em re-
alizar esse transporte, afinal de contas, ele não sabe a pro-
cedência daquele material, podendo ser objetos roubados, 
drogas ou outro tipo de ilícito.

Mas por outro lado, pode haver motoristas na frota do 
seu aplicativo disponíveis para realizar esse tipo de trans-
porte. Afinal de contas, a viagem em si é mais tranquila, 
pois a encomenda não vai pedir pra você avançar sinais, 
estacionar em local proibido ou infringir qualquer outra 
lei de trânsito.

Por isso é um bom filtro para você possuir no 
seu aplicativo.

Ah, não esqueça que no caso de transporte de produ-
tos, o motorista deve sempre possuir a nota fiscal.

Transporte de crianças
Acidentes de trânsito são a principal causa de morte aci-
dental de crianças no Brasil. Segundo dados do Ministério 
da Saúde, 1.292 crianças de 0 a 14 anos morreram vítimas 
de acidentes no trânsito em 2016.

Isso significa que naquele ano, de cada 100 crianças 
mortas em acidentes, 35 perderam suas vidas no trânsito. 

Se pegarmos somente o número de internações, te-
mos que de cada 100 crianças internadas, 11 tinham sido 
vítimas no trânsito. 
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Assim, é fácil enxergar que acidentes de trânsito são 
extremamentes fatais para as crianças.

É por isso que, em 2008, o Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN) sancionou a Resolução 277, popular-
mente conhecida como lei das cadeirinhas.

Segundo a ONG Criança Feliz, as chamadas cadeiri-
nhas, quando bem instaladas, podem reduzir em 71% os 
riscos de mortes de acidentes. 

Assim, os motoristas são obrigados a transportar 
crianças nos assentos especiais, que são:

1. Bebê conforto: até 1 ano de idade;
2. Cadeirinha: de 1 a 4 anos;
3. Assento de elevação: de 4 a 7 anos.

A obrigação de levar o assento especial para as crian-
ças é dos responsáveis. No entanto, caso o motorista pos-
sua o aparelho, dê a possibilidade de permitir conectar pas-
sageiros com crianças aos motoristas equipados.

Transporte de pessoas com deficiência
O analista de tecnologia, blogueiro e ativista indiano Shakthi 
Vadakkepat, em entrevista ao portal YourStory, falou sobre 
suas dificuldades, como cadeirante, para solicitar um trans-
porte por app. Segundo ele, o número de opções de via-
gem para cadeirantes é ridiculamente baixo, fazendo com 
que eles precisam se esforçar para serem transportados. 

“Me pediram para retirar a minha prótese e me levantar da 
minha cadeira de rodas no aeroporto de Bengaluru (Índia)”.

Fatos como esses são comuns na vida de pessoas 
com deficiência tanto fora quanto dentro do Brasil. 

Segundo a professora e coordenadora adjunta da 
Divisão de Inclusão e Acessibilidade da Universidade 
Federal Fluminense, Lucília Machado, os apps de transpor-
te deveriam ter uma opção de acessibilidade para os ca-
deirantes. “São poucos carros adaptados, então eu preciso 
me transferir da cadeira para o banco do carro. Além disso, 
minha cadeira é motorizada e por isso ocupa muito espa-
ço, não cabe em qualquer veículo”.

É por isso que uma opção muito interessante é você 
incentivar motoristas com carros adaptados a realizarem 
o transporte de passageiros com deficiência. A Uber, por 
exemplo, começou a testar esse tipo de modelo.

Outros
― Área de risco
― Viagens intermunicipais
― Carros com Wi-fi
― Fumante
― Motorista bilíngue
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O mercado de aplicativos de transporte é gigantesco e por 
isso, existe espaço para novos apps que oferecem atendi-
mento diferenciado para motoristas e passageiros.

Afinal de contas, apesar dos números já serem impres-
sionantes, boa parte da população ainda não tem acesso 
aos grandes apps e os que já tem, encontram dificuldades 
por não serem atendidos de acordo com seus problemas 
e desejos.

Por isso, se você quer ser dono de um aplicativo de 
transporte, sua grande missão precisa ser conectar a ne-
cessidade de um passageiro com a disponibilidade do 
motorista. Perceba que esse movimento garante a satis-
fação de ambos os lados. Afinal, atualmente nos grandes 
apps, motoristas e passageiros precisam constantemente 
passar pelo constrangimento de não aceitar ou não serem 
aceitos em determinado tipo de viagem.

Trabalhamos aqui com alguns opcionais importantes 
os quais seu aplicativo pode oferecer. No entanto, cabe 
lembrar que é importante a criatividade e o estudo da sua 
região. Identifique grupos e lacunas no atendimento dos 
grandes apps na sua cidade.

Conclusão
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