
Conectando você à 
pessoas, lugares e 
coisas que você 
ama.

Apresentação aos investidores



Chamar um táxi geralmente é feito manualmente 

na rua ou por uma chamada no telefone.

Sem GPS para traçar a melhor rota para o cliente ou 

motorista.

Carros antigos e bem obsoletos, sem alguma 

padronização.

O Problema dos 



Um jeito rápido, eficiente e personalizado de 

chamar um carro

Você consegue chamar um carro apenas usando 

o seu celular, disponível 24 horas por dia.

Nosso aplicativo otimiza e reduz o tempo de 

espera por carro.
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Nossa

Garret Camp

Engenheiro elétrico formado pela

University of Calgary

Travis Kalanick

Economista Formado pela

University of California



Modelo de 

Motorista

Passageiro



O que já 

Corridas realizadas

Motoristas ativos

Faturamento total

Downloads do

aplicativo
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Concorrentes e 

Encontre motorista em menos de 5 min

Apenas membros com boa avaliação

Rotinas otimizadas de corrida

Respostas rápidas, mais rápido que ligação

Veículos novos e de luxo

Solução de alta tecnologia



Benchmark e caso de 

500 milhões

de usuários

7,4 bilhões

de corridas

400 cidades US$ 21,2 bilhões

em investimento captado



Objetivos de 12 meses com 

150 mil
valor captações

Assinatura
Modelo de pagamento
recorrente

Equipe
3 novos colaboradores

Marketing
Digital, eventos e
assessoria de imprensa

Nova Plataforma
Versão 2.0



Previsões

Receita brutaReceita líquida

Planejamos atingir R$ 5,8 milhões em 

faturamento no ano 5, com margem 

líquida de 43,7%, alcançando assim R$ 

2,5 milhões em Lucro Líquido.

Esses valores estão desconsiderando 

novas rodadas de investimento.



Retorno para 

Concorrentes

Fundo de 

investimentos IPO



Caro investidor(a)

Em nome da equipe, quero agradecer pela oportunidade de

apresentar a UBER e o que atingimos até o momento.

Contamos com a sua ajuda para poder facilitar a vida de

diversas pessoas que hoje sofrem com a dificuldade de

encontrar transporte de qualidade.

Entre em 

Travis 

travis@uber.com.br

21 12345-6789



https://www.startuphero.com.br/curso-smart-funding/

