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Segundo levantamento do Ligue 180 (Central de 
Atendimento à Mulher), o canal recebeu 92.323 denún-
cias em 2018. Isso representa um crescimento de 25,3% 
em relação ao ano anterior. Para ilustrar melhor: 391 mu-
lheres foram agredidas por dia só em dezembro de 2018.

Já o Instituto Maria da Penha mostrou que a cada dois 
segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil. 

Infelizmente, o mercado de aplicativos de transportes 
não foge dessa triste realidade. São recorrentes os relatos 
de assédio e outros tipos de violência contra passageiras 
e motoristas. 

Essa onda de violência levou uma série de mulheres a 
relatarem cada vez mais casos de violência ocorridos em 
aplicativos de transporte.

Nesse cenário, o empreendedorismo feminino vem bus-
cando maneiras de trazer mais segurança para as mulheres.

Falando especificamente de aplicativos de transporte, 
os “ubers femininos”, ou seja, aplicativos com motoristas 
mulheres que só aceitam passageiras, surgiram como uma 
dessas soluções em busca de segurança.

Introdução

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/08/interna-brasil,729519/feminicidios-e-tentativas-de-assassinato-disparam-no-brasil-em-2018.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/08/interna-brasil,729519/feminicidios-e-tentativas-de-assassinato-disparam-no-brasil-em-2018.shtml
https://www.relogiosdaviolencia.com.br/
https://www.relogiosdaviolencia.com.br/
http://drivermachine.com.br/o-mercado-de-corrida-por-apps-no-brasil/
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Criar um aplicativo feminino 
é vantajoso?
Baseado nos números, sabemos que muitas mulheres vi-
vem em situação de insegurança constante. Mas antes de 
abrir qualquer negócio todo empreendedor se pergunta se 
vai dar certo. 

E é muito importante estudar seu nicho, sua cidade e 
as oportunidades de negócio nela. 

Mas, outras coisas também podem te ajudar. A primei-
ra delas é a busca orgânica pelo assunto, ou seja, o quanto 
um determinado assunto é procurado pelas pessoas.

Vamos dar um exemplo. No nosso blog, temos uma 
matéria sobre uber feminino. Ele é o primeiro colocado do 
Google quando o termo é pesquisado (os anúncios não 
contam como pesquisa orgânica).

http://drivermachine.com.br/blog/
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O site Semrush é uma plataforma que analisa os al-
cances orgânicos e pagos de determinadas palavras-cha-
ve. Nele, é possível ver a média de acessos que a primeira 
página recebe (volume) e a quantidade de resultados da 
palavra-chave (número de resultados).

Por último, o Google Trends também analisa o alcance 
das pesquisas. Ele mostra o interesse da palavra-chave ao 
longo do tempo e, também, em quais lugares as pessoas 
estão mais interessadas no assunto.

Ficou claro que o termo “Uber feminino” é muito pes-
quisado, não é? É comprovado o interesse no assunto.

Mas além das pesquisas, nada melhor do que conhe-
cer quem investiu no negócio e se deu bem.
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Histórias de sucesso

Driver Girls
Outro exemplo é o caso do Driver Girls. O aplicativo da mo-
torista Andressa Ribeiro.

Andressa conta que trabalhava como motorista há 
oito meses, mas estava insatisfeita com as taxas que o 
aplicativo descontava dos motoristas. Além disso, existia 
a preocupação com a segurança.

“Meu marido se preocupava muito com minha segu-
rança e começamos a falar na possibilidade de criar um 
aplicativo nosso, mas não poderia ser igual aos outros”, re-
vela Andressa.

Com a ideia em mente, Andressa e seu marido viram 
uma publicação do youtuber Fernando Floripa sobre a 
Machine e enxergaram na empresa a possibilidade de tirar 
o sonho do papel e transformá-lo em realidade.

Andressa fala que, apesar do aplicativo ser bem jovem, 
a recepção tem sido muito boa. A cidade de São Carlos, 
onde o aplicativo atua, abriga diversos centros de ensino 
superior, tanto privados quanto públicas, e as universitá-
rias são o público-alvo do app. “A passageira se sente mais 
à vontade e mais segura quando sabe que é uma mulher 
que vai buscá-la. As motoristas estão gostando e aceita-
ram muito bem a ideia do app feminino”.

No momento, o app está se consolidando em 
São  Carlos, mas os planos também são de expansão. 
“Nossa expectativa é atingir a maior quantidade de mulhe-
res possíveis e, futuramente, expandir o app para outras 
cidade. Quem já usou o aplicativo está adorando a ideia”, 
conta Andressa.

Gurias na direção
Lançado em novembro de 2018, o Gurias na Direção é mais 
um aplicativo que oferece serviço de transporte particular 
exclusivamente para mulheres. Atualmente, o app atende 
às cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Campo 
Bom, no Rio Grande do Sul.

Lançado pela ex-corretora de imóveis Liziane Nicolai, 
o app já contava com 50 motoristas em menos de um mês.

Em entrevista ao site Medium, a gestora destacou a 
satisfação com aplicativo. “A experiência está sendo muito 
gratificante. Cada dia é sempre um novo dia, novas pes-
soas, novas histórias e, assim, outros capítulos para a 
minha história”.

Assim como os outros apps do segmento, o Gurias 
na Direção nasceu da vontade de empreender aliada à ne-
cessidade de mais segurança para as mulheres. Os ho-
mens só podem utilizar o app se forem acompanhantes de 

https://medium.com/betaredacao/aplicativo-de-transporte-exclusivo-para-mulheres-%C3%A9-lan%C3%A7ado-na-regi%C3%A3o-20bc9360c969
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passageiras. A tentativa de corrida de passageiros é barra-
da logo no cadastro. Caso algum homem tenta se cadas-
trar, seu CPF é bloqueado.

Com apenas cinco meses de atuação, o Gurias na 
Direção tem grandes planos. Para 2019, o primeiro é mon-
tar um escritório e aumentar o número de motoristas. 
“Ainda tenho muitas mulheres para conversar. Conforme 
a demanda de corridas, vai aumentando a quantidade 
de motoristas. Houve dias que registramos 70 corridas”, 
disse Liziane.

Como criar seu próprio uber feminino?
Bom, como podemos perceber, além de “uber feminino” ser 
um assunto de grande interesse, muitas empresárias es-
tão tendo sucesso com o negócio. Mas criar um aplicativo 
do zero não é nada fácil. 

Um ponto em comum entre as histórias de sucesso do 
capítulo anterior é que todas desenvolveram seu aplicativo 
com a tecnologia Machine.

A Machine tem como propósito fornecer tecnologia de 
qualidade para colocar novas empreendedoras lado a lado 
com grandes aplicativos de transporte. 

Um diferencial em relação a aplicativos como Uber, 
99 e Cabify é que esses são multinacionais. Ou seja, são 
pensados em uma lógica global. Assim, personalizar um 

aplicativo para um nicho específico como motoristas e 
passageiras mulheres é complexo.

Nessa questão, ter um aplicativo só seu, pensado na 
lógica da sua cidade e nas necessidades de segurança de 
motoristas e passageiras é essencial.

A empresária pode criar um aplicativo exclusivamente 
feminino que só tenha motoristas mulheres e só aceite cor-
ridas de passageiras. Mas também pode ter um aplicativo 
normal com esse opcional.

Ou seja, o aplicativo vai ter motoristas e passageiros 
de todos os sexos. Contudo, quando uma cliente quiser que 
apenas motoristas mulheres recebam sua solicitação, ela 
pode selecionar essa opção.

Além disso, a Machine tem investido constantemente 
na segurança dos seus aplicativos.

Se a empresária quiser, o aplicativo pode obrigar clien-
tes a informarem seus CPFs antes de solicitarem corridas. 
Além disso, quando uma corrida toca no celular da moto-
rista, ela pode ser informada da quantidade de viagens que 
o passageiro já fez. Assim, consegue saber se é um cliente 
recorrente ou um novo usuário.

A gestora pode habilitar, ainda, a exposição do destino 
final. Dessa forma, a motorista consegue saber qual é o 
destino do passageiro antes de aceitar a corrida. Podendo, 
assim, avaliar se a área é de risco ou não.

E isso pode ser avaliado utilizando prévio conhecimen-
to da cidade ou aplicativos como Waze. Eles informam ruas 
e avenidas que estão sofrendo com assaltos, arrastões 
e acidentes. 

Outra ferramenta de auxílio na segurança é o dispositi-
vo de pânico que, quando apertado pela motorista, alerta a 
central e as motoristas mais próximas da região.

Assim, em situação de emergência, e havendo pos-
sibilidade de acionamento sem risco, a motorista po-
derá pressionar o Botão de Pânico, disponível na tela do 
seu smartphone. 

Ao pressionar o botão por mais de dois segundos, sur-
ge uma tela de confirmação. Em seguida, o aplicativo vai 
disparar o alerta que será enviado para a central. Depois, 
opcionalmente, envia também para todos as motoristas 
que estejam dentro do raio de alcance pré-definido. 

A gestora poderá configurar, a exibição do botão de 
pânico para suas motoristas. Poderá escolher também, o 
tempo em que a mensagem de pânico ficará acionada na 
central. No mais, poderá definir a distância máxima entre a 
motorista que acionou e as demais motoristas da central 
que receberão a notificação.
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Com todos esses dados e depoimentos fica claro que apli-
cativos de transporte femininos são uma das apostas do 
empreendedorismo feminino para solucionar a inseguran-
ça e para dar autonomia econômica para milhares de mu-
lheres brasileiras.

A Machine está no mercado com o propósito de ser a 
principal parceira de tecnologia de quem quer ter seu pró-
prio app de transporte. 

Buscamos estar atentos ao que tem de melhor no mer-
cado e levar para as nossas clientes.

Nossa maior conquista é vermos clientes por todo o 
Brasil batendo de frente com as gigantes do mercado e 
mostrando que é possível um app regional prosperar. 

Esperamos que o seu aplicativo seja o próximo.

Conclusão



facebook Instagram YOUTUBE

Siga nossas redes sociais

https://www.facebook.com/machine.global
https://www.instagram.com/machine.global/
https://www.youtube.com/channel/UClM2Bt5mK4V42apS-TJPQ8g
http://machine.global

