BUS SHARING SOLUTION
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SOLUÇÃO
Rotas de ônibus privadas compartilhadas para ir ao trabalho, festivais ou destinos privados...
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CONVENIENTE

CONFORTÁVEL

ECONÔMICO

FÁCIL DE USAR

SUSTENTÁVEL

Rotas porta a porta

Lugar garantido e WiFi
grátis

Mais barato que o carro (diesel,
seguros, estacionamento,
pedágios,…)

Reserva um lugar em
menos de 1 minuto

Por cada Ônibus retiramos
23 carros das ruas

...criadas por algoritmos de agregação de demanda e comercializadas em plataformas dedicadas
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PROPOSTA DE VALOR
GESTÃO INTEGRAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AS EMPRESAS

ROTAS OTIMIZADAS
E COMPARTILHADAS
ENTRE EMPRESAS

TECNOLOGÍA DE GESTÃO
DE UTILIZADOR, ROTAS E
FATURAMENTO

OUTSOURCING
DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE

Analisamos as necessidades
reais de transporte dos seus
colaboradores e das empresas
vizinhas, para oferecer a uma
solução de rotas partilhadas,
que tenha maior cobertura e
menos custos.

Graças à nossa tecnologia,
podemos oferecer-lhe tudo o
que um autocarro tradicional
não permite: rotas flexíveis,
partilhadas e co-financiadas,
sistema de reservas, controle
de embarque e faturamento,
entre outras funções.

Nós cuidamos de tudo:
atendimento ao cliente, gestão
do dia-a-dia, contratação de
fornecedores e otimização de
serviços, para que possa
concentrar-se no que lhe
interessa, o seu negócio.

PRINCIPAIS FUNÇÕES
VANTAGENS COMPETITIVAS EM RELAÇÃO AO MODELO TRADICIONAL

REDUÇÃO DE
CUSTOS NA
GESTÃO DOS
TRANSPORTES

Sistema de reservas

Algoritmos de otimização das rotas

Os colaboradores podem reservar o seu lugar online ou trocar de rota sempre que precisem sempre
com a garantia de ter um lugar disponível

Que nos permite otimizar rotas e desta forma servir
o maior número de passageiros com o menor
número de veículos..

REDUÇÃO DE
CUSTOS NA
GESTÃO DOS
UTILIZADORES

Controle de embarque

Notificações e alarmes

Para que possa controlar facilmente o uso que seus
colaboradores fazem do serviço e possamos prever
as necessidades diárias de transporte

Mantenha informados de incidentes, alterações ou
atualizações de rotas ou atrasos no serviço tanto os
utilizadores como a empresa.

REDUÇÃO DE
CUSTOS NA
GESTÃO DO
OPERADOR

Contratação e gestão de operadores

Gestão de serviços

Para que possamos oferecer os melhores
operadores e veículos aos melhores preços ou
adaptarmo-nos ao seu operador habitual

Para que possamos gerir as suas rotas com mais
eficiência e possa reduzir a dedicação interna da
sua equipa em gestões administrativas.

MELHORA DO
SERVIÇO AO
UTILIZADOR

Localização em tempo real

Wi-fi gratuito

Para que os utilizadores estejam sempre informados
da posição do veículo ou tempo previsto de chegada
e evitem esperar na rua

Para que os utilizadores possam aproveitar ao
máximo o seu tempo, estudando, trabalhando ou
vendo a sua séries favorita

TECNOLOGIA
Solução multiplataforma integrada capaz de otimizar a gestão diária das operações, …

Web · App Usuários · App Motorista · Plataforma Clientes· Plataforma Operadores
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... melhorar a experiência de uso e fidelização dos usuários
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PRODUTO
Plataformas de Ônibus compartilhado customizadas para empresas e organizadores de eventos...
Plataforma para Organizadores de Eventos
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Plataforma de Compartilhamento para Empresas

AUMENTO DA RECEITA

DIFERENCIAÇÃO

PRODUTIVIDADE

POSICIONAMENTO

Facilitando o acesso aos
eventos

Uma proposta mais completa
para os participantes do
evento

Redução de estresse no
trabalhador e atrasos por
transito

Responsabilidade social e
corporativa, segurança no
deslocamento ao trabalho

...onde usuários com destinos semelhantes podem encontrar uma rota ou propor7 a sua

Mercado

-R$

Custo
+R$

Alternativa ao Carro para Deslocamento Diários de Média Distância

-Km
Distancia

Oportunidade de Mercado

+Km

Tamanho do Mercado
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Stakeholders
Benefícios Para Cada Interessado

USUÁRIOS

CONVENIÊNCIA

EMPRESAS

PRODUTIVIDADE

SETOR PÚBLICO

OPERADORES

SUSTENTÁVEL

RENTABILIDADE

INVESTIMENTO R$0
9

Países onde Busup está presente
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TENDÊNCIA DE MERCADO
MaaS é o futuro: mobilidade como um serviço onde os usuários e empresas pagam por uso...

Trânsito constante condiciona

Salários baixos e custo de

Restrições ao uso de veículo

a rentabilidade de empresas e

vida cada vez + caro gera

por contaminação condiciona

governos

perda de poder aquisitivo

mobilidade

Aumento de restrições ao
uso do carro

Carro próprio fica muito
caro de manter

O carro nem sempre é a
solução mais rápida

Surgimento de Plataformas WEB/APP
de compartilhamento de veículos de

transporte (bicicleta, carro, ônibus,...)

...ficando

a comercialização e gestão do transporte na mão dos proprietários dos11ativos

Fonte: Urban mobility at a tipping point / McKinsey&Company

12

OBRIGADO!
DANILO TAMELINI
danilo@busup.com

+55 (11) 4552-6462

WWW.BUSUP.COM.BR

13

13

