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MODELO DE NEGÓCIO

Tecnologia.

Plataforma MULTILATERAL: conecta motoristas a pessoas que precisam de
transporte privado sob demanda. Oferecendo uma rede de transportes
formada por um conjunto de motoristas e passageiros conectados pelo seu
aplicativo mobile;

É considerado como uma das Startups Unicorns, pelo seu valor de mercado,
que torna a empresa mais valiosa do que gigantes do setor automobilístico
como Chevrolet, Ford e Honda.
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A Uber oferece uma plataforma tecnológica para que motoristas parceiros se
conectem de forma fácil e descomplicada a usuários que buscam viagens
acessíveis e confiáveis.

Acreditam que, para encarar o desafio da mobilidade nas grandes cidades,
é preciso oferecer uma gama cada vez mais ampla de opções de mobilidade
às pessoas. Uber é mais um modo de se locomover na cidade.

 Possibilitam motoristas profissionais terem oportunidades de ganhar dinheiro
conectando-os com usuários que desejam se deslocar pela cidade.

Geram potencial para diminuir a necessidade de se ter um carro,
colaborando assim para a diminuição dos congestionamentos nas grandes
cidades.
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O BUSINESS MODEL CANVAS DO UBER
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Feedback constante entre usuário – motorista parceiro.

Nota mínima de aprovação (4,6) por parte dos usuários são desconectados
da plataforma. O mesmo acontece com usuários que não mantenham uma
nota mínima de aprovação por parte dos motoristas parceiros.

O Uber é apenas o expoente mais conhecido pelos brasileiros de uma
mudança na maneira de usar os recursos disponíveis – um processo natural no
universo econômico.

Modelo de negócio conhecido como: “economia compartilhada”.
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O Uber usa recursos já existentes promovendo maior impacto social.

Quem é responsável pelo produto e pelo serviço é o próprio motorista.

Isto permite utilizar de forma eficiente os recursos não utilizados.

O interessado não precisa de um investimento inicial para virar um motorista,
pois já possui o veículo, criando-se uma alternativa de trabalho aos que
desempregados.

O Uber põe fim aos intermediários
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Segundo o professor Ciro Biderman, professor de mestrado e doutorado em
administração pública da FGV:

“O que o Uber fez foi resolver um problema de assimetria de informações: os 
táxis não sabiam onde estavam os clientes e os clientes não sabiam onde os táxis 

estavam. Um de seus grandes méritos foi conectar clientes difusos com 
fornecedores difusos”.
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COMO O UBER GANHA DINHEIRO?

A composição do preço final da viagem é sempre feita pela soma do valor
inicial + valor por Km + valor por minuto do trajeto. Em algumas cidades está
disponível o “preço definido”, onde o usuário é informado sobre o exato valor
da viagem antes de solicitar um uber.

O Uber não permite que pagamentos sejam feitos diretamente aos
motoristas. Clientes pagam pela corrida através de um cartão de crédito
cadastrado no aplicativo. Cabe o Uber processar o pagamento e transferir o
dinheiro ao motorista. Isso garante comodidade aos passageiros e aos
motoristas que não precisam ter troco. Isso também evita problemas jurídicos.

Uber possui um sistema de tarifa variável na qual incide um multiplicador com
base na oferta e demanda. Isso faz com que em um momento de alta
demanda (ex: horário do rush ou dia chuvoso) a tarifa do Uber pode ficar de
1,5 a até 30 (ou mais) vezes mais cara.
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Dados que geram valor para o Uber – não durante a corrida, e sim quando
ele está à espera de um chamado e não ganha dinheiro nenhum. Motoristas
de Uber dão a esse tempo sem corridas o nome de "quilometragem morta". É
quando eles passam o tempo circulando pelas ruas no aguardo do próximo
pedido ou dirigem de uma área pouco movimentada para uma área mais
movimentada.

Embora essa quilometragem morta não seja paga, os dados que o motorista
gera durante o período são muito valiosos para o Uber.

COMO O UBER GANHA DINHEIRO?
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IMPACTO NA SOCIEDADE 

O foco da Uber é oferecer mais opções para as pessoas se movimentarem
pelas cidades.

O Uber não apenas modificou o setor de transportes individuais, mas se
tornou o símbolo maior de uma mudança na forma de nos relacionarmos com
os serviços que nos rodeiam.

Além de promover maior sustentabilidade ambiental, essa nova atitude
também promove uma diluição da receita.
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IMPACTO NA SOCIEDADE 

No passado, você tinha uma rede de táxis que concentrava as receitas em
cada país, por meio das cooperativas. Hoje, cada pessoa que dirige um Uber
no mundo gera uma pequena receita para si mesmo, tornando-se um
microempreendedor” O Uber não apenas modificou o setor de transportes
individuais, mas se tornou o símbolo maior de uma mudança na forma de nos
relacionarmos com os serviços que nos rodeiam.
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VALOR DA EMPRESA NA BOLSA

Em torno de 68 milhões. 
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QUANTIDADE DE EMPREGADOS

8.000 mil pessoas no mundo (julho-2016)
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SERVIÇOS OFERECIDOS

No país, estão disponíveis os serviços UberBLACK, uberX, uberSELECT, uberPOOL e
uberEATS.

Em outras cidades do mundo a Uber opera com mais produtos, dentre eles:

UberSUV: Carros com mais lugares e conforto, do tipo SUV;

UberLUX: Veículos de marcas de luxo para locomover-se com classe pelas ruas;

UberPOP: Carros compactos fazem as viagens, com preço ainda mais competitivo que o
uberX;

UberRUSH: Serviço de Courier por bicicleta.
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CARACTERÍSTICAS DE MÍDIAS SOCIAIS, ATRAÇÃO 
DOS USUÁRIOS E O QUE SE FAZ EM CONJUNTO.

UBER Newsroom: https://newsroom.uber.com

Para envolver o usuário, a UBER dispõe da facilidade de seus aplicativos.

 Dividir o valor da passagem com outro usuário.
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QUAIS AS INOVAÇÕES PRODUZIDAS PELA 
EMPRESA ?

A inovação radical: onde a empresa enxergou uma necessidade de mercado, a
mobilidade nas grandes metrópoles;

Incremental: o UBER utiliza o método E-hailing onde se requisita o carro através de
um dispositivo eletrônico;

 Substancial: chamada de inovação de disruptiva onde se busca formas de se
resolver um problema antigo, as quais vão aos poucos tomando conta do mercado
até extinguir formas mais antigas que eram utilizadas.
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O QUE É ÚTIL PARA GI ?

A simplicidade e inovação em um mesmo lugar, por exemplo o aplicativo, inovador
mas com um toque de “simples” que garante que a maioria das pessoas, entendam o
que aquela informação vai passar a elas.
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