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Quem somos 

Somos uma startup atuante no ramo de tecnologia e mobilidade urbana. Esse setor vem 

apresentando crescimento excepcional nos últimos anos. A Via1 Mobilidade Urbana tem 

como foco principal o motorista. Uma vez que, se torna o responsável em garantir o 

conforto e segurança dos passageiros. 

 

Missão 

Temos como missão oferecer um atendimento diferenciado, através de uma tecnologia 

revolucionária, proporcionando a junção de pessoas com o mundo tecnológico. Além 

disso, oferecer ao motorista melhores condições de trabalho. 

 

Visão 

Se tornar referência no mercado de mobilidade urbana, sendo reconhecida pelos clientes 

e colaboradores, pela qualidade e competência no serviço prestado. 

 

Valores 

Temos como marca registrada o comprometimento com o cliente e um atendimento 

diferenciado, capaz de proporcionar excelentes experiências. Contudo, visamos a 

criatividade, ética, respeito, transparência, sustentabilidade e principalmente os avanços 

tecnológicos. 

 

Presidente Via1 

 

André Luiz Galhardo 

 

O jornalista nascido em São Paulo, é conhecido por fundar diversos trabalhos culturais e 

esportivos. Diretor na Associação de Imprensa de São Paulo esteve à frente de grandes 
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projetos como, Gênios da Bola com Wanderley Luxemburgo e Craque Revelação com 

Murici Ramalho. 

André Galhardo é o fundador da marca Via1 Transporte de Passageiros e Mobilidade 

Urbana. Paulistano, preocupado com a atual situação do país, Galhardo juntou a 

necessidade com o desejo de mudanças na mobilidade urbana e criou a Via1, visando 

oportunidade de negócios e empregos, beneficiando seus motoristas com os melhores 

ganhos, rendimentos e benefícios. 

 

 

Diretor Geral Via1 

 

Alex Joseph 

 

O empresário Alex Joseph,45 anos, reside atualmente em Foz do Iguaçu -PR. Desde 2013 

Joseph atua no ramo da Hotelaria e Gastronomia. Junto a André Galhardo, está à frente 

da Via1, visando o melhor para a área de transporte e mobilidade urbana. 

 

 

Deslocamento de qualidade 

 

Um deslocamento de qualidade auxilia na saúde, bem-estar, e principalmente na 

economia. O compartilhamento de informações entre passageiros e motoristas permite a 

otimização de custos e a praticidade na mobilidade urbana para todos. Os transportes por 

aplicativos, vem se tornando comuns entre os brasileiros. O preço acessível e a 

comodidade vêm ganhando espaço em meio aos transportes públicos.  

Esse mercado segue absorvido por 2 grandes companhias, o que tem sido um 

impedimento para as melhorias para a distribuição de renda principalmente para os 

motoristas. Com isso, a Mobilidade Urbana se torna fundamental quando o assunto é a 
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qualidade de vida da população. É o que afirma um dos maiores especialista em 

Mobilidade Urbana no país. 

 

“A mobilidade urbana, constituiu-se em um tema fundamental 

quando se discute desenvolvimento urbano e qualidade de vida 

da população. As condições de deslocamentos das pessoas e das 

mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela 

geração de externalidades negativas, como acidentes, poluição e 

congestionamentos, afetando especialmente a vida dos mais 

pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das 

oportunidades urbanas”, Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho. 

 

 

Proposta Via1 

 

A renovação do novo, essa é a Via1! A proposta é ser uma startup humanizada, onde os 

setores serão tratados não apenas pelo viés capitalista, mais sim, como um eco sistema 

onde o motorista e o passageiro serão vistos como os maiores detentores de todos os 

ganhos gerados, além de usufruir de todos os benefícios dos nossos parceiros. 

Sendo assim, a distribuição do faturamento gerado ocorrera através do split de 

pagamento, entenda: 

➢ Motorista fica com 85% do faturamento gerado. Vale lembrar que aplicativos 

como Uber e 99 pagam cerca de 60% aos seus motoristas; 

➢ Os 15% restantes, serão distribuídos entre cessionário e Via1, dessa forma, cada 

um ficara com um faturamento de 7,5%; 

➢ A Via1 proporciona maior rentabilidade aos motoristas.  

❖ Nos primeiros 3 meses de lançamento, manteremos a título de promoção o 

faturamento de 88% ao motorista. 
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Cláusula 4ª dos preços e das condições de pagamento, conforme 

contrato Via1. Das tarifas cobradas dos usuários do aplicativo, 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor da tarifa será destinado ao 

motorista, sendo que a CEDENTE, poderá lançar promoções para 

o benefício dos seus motoristas e passageiros. Os 15% (quinze por 

cento) restantes serão divididos igualmente entre CEDENTE e 

CESSIONÁRIA, sendo assim 50% (cinquenta por cento) entre as 

partes, que serão pagos semanalmente. 

 

Essa forma humanizada, fará com que o motorista tenha uma melhor condição de 

trabalho, que consequentemente, irá refletir ao passageiro uma viagem confortável e de 

qualidade. Dessa forma, nossos cessionários, responsáveis pelo grande índice do nosso 

faturamento, serão orientados a dar máxima atenção a sua cidade e região. As orientações 

aos motoristas, promoções e monitoramento de corridas, serão acompanhados com maior 

rigidez, buscando sempre uma melhoria contínua para ambos. 

 

Entenda a tecnologia Via1 

 

O aplicativo utilizado, conta com a tecnologia do Google, ou seja, o que tem de mais 

moderno no mercado. Sendo assim, o usuário poderá fazer a utilização de uma ferramenta 

precisa e segura.   

A Via1 trabalhara junto a profissionais altamente capacitados, garantindo auxílio a todos 

os usuários do app. Pensando nisso, nossa plataforma passará por constantes 

modernizações e inovações do sistema, garantindo experiências incríveis. Pensando 

nisso, o aplicativo poderá ser utilizado em aparelhos com sistema Android e IOS, e 

contara com experiências otimizadas para cada uma das plataformas. 

 

Estrutura APP Via1 

 



6 
 

• Construção e segurança de dados: 

 

Contaremos com um APP híbrido, ou seja, possibilitara o uso de várias linguagens. 

Desenvolvido com linguagens de programação Dart e Framework Flutter, teremos um 

banco de dados NSQL, além disso, trabalharemos com servidores Firebase, diretamente 

da plataforma do Google. Esse servidor facilita o desempenho de aplicativos móveis e 

web. 

A funcionalidade consiste em uma checagem, podendo ser um número PIN ou um código 

de verificação, batizado de U-Código, que o passageiro terá de informar para o motorista 

toda vez que iniciar uma viagem. 

Entretanto, o aplicativo terá a Amazon como geradora dos servidores de dados. Com uma 

rígida infraestrutura para a segurança de todos os seus dados através de fortes Firewalls e 

rotinas rígidas de backups inteligentes. 

 

• Funcionalidade: 

 

A versatilidade do aplicativo Via1 é nosso principal diferencial. Com uma equipe 

empenhada em desenvolver a melhor plataforma de mobilidade urbana do país. Tem 

como foco os principais estudos e pesquisas de setor de tecnologia e mobilidade. Dividido 

em 4 módulos proporcionara soluções inovadoras e multifuncionais. 

 

• Mobilidade urbana: 

 

Quando falamos em mobilidade urbana, estamos falando sobre o ir e vir dos brasileiros. 

O trajeto mais comum é o de casa para o trabalho, e do trabalho para casa. Contudo, esse 

fator vem se tornado um problema, uma vez que, não existe segurança durante esse 

deslocamento. Segundo dados do IBGE existem cerca de 100.746.553 veículos no Brasil, 

onde 54.715.488 são carros. De acordo com o Detran isso significa que existe 1 carro para 

cada 4,4 habitantes, o que aumenta ainda mais o congestionamento. 
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• Propaganda: 

 

Cada módulo do aplicativo contara com uma propaganda curta, e caberá ao usuário a 

decisão de abri-la ou não. Aqueles que optarem por abrir serão premiados com pontuações 

que se tornarão descontos em corridas futuras. Além disso, realizaremos sorteios 

mensalmente. 

As propagandas vão se tornar uma fonte de renda compartilhada adicional capaz de 

beneficiar motorista, cessionário e a própria Via1. 

 

Atuação principal e investimento 

 

O cessionário: 

O desenvolvimento e atualizações do Software será realizado periodicamente pela equipe 

de TI da Via1.  A via1 irá disponibilizar todas as condições viáveis para o trabalho. 

Os cessionários precisarão se preocupar inicialmente com a divulgação e administração 

de seus motoristas. Será possível dar início ao projeto apenas com o uso de um aparelho 

celular com acesso à internet. A longo prazo o cessionário irá se encontrar na necessidade 

de ter um escritório para atender seus motoristas, dessa forma, orientamos investir em 

uma sala comercial e uma equipe altamente treinada para qualquer ocasião.  

 

O motorista: 

Ser um motorista Via1 é ser a porta de entrada para um mundo cheio de vantagens. Para 

isso, será necessário participar de todos os treinamentos oferecidos, o carro precisa estar 

limpo e em excelentes condições de transporte, já o motorista, deve sempre estar bem 

apresentado e obrigatoriamente equipado com máscaras de proteção e álcool em gel 

durante o período de pandemia da Covid-19. 
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A companhia Via1: 

Nossa gestão atende todo o território nacional, dessa forma, promove um melhor suporte 

aos cessionários, e um fundamental desenvolvimento de materiais de apoio e 

manutenções da tecnologia. Ademais, teremos uma assessoria de apoios jurídicos 

disponível para qualquer eventualidade. 

 

Retorno financeiro para o motorista: 

Se tornar um parceiro Via1 é uma excelente oportunidade de dar início a um grande 

negócio. A cada motorista cadastrado será gerado uma renda líquida ao cessionário. 

Segundo estudos realizados pela Via1, em um município com 100.000 habitantes, a renda 

pode chegar a 300 mil reais mês. Vale lembrar que, são estimativas e depende do 

desempenho de cada cessionário com a divulgação do seu negócio. Quanto maior a 

divulgação, maior o ganho. 

 

Simulação: 

Usamos um cenário com a rentabilidade de 100 motoristas por dia. Dessa forma: 

• 100 motorista faturam certa de R$ 250,00 (meta mínima diária), ao final do dia o 

total acumulado será de R$ 25.000, 00; 

• Levando em consideração, aproximadamente 24 dias trabalhados no mês, o ganho 

mensal pode chegar a R$ 600.000,00 (R$ 25.000 X 24 dias = R$ 600.000,00); 

• Com as informações de faturamento acima, 85% deste valor será distribuído 

diretamente aos motoristas (R$ 600.000,00 – 85% = R$ 510.000,00); 

• Os 15% restantes = R$ 90.000,00 serão divididos igualmente entre o cessionário 

da cidade e a Via1. Sendo assim, cada parte arcará com os custos operacionais e 

tributáveis. 

 

Estruturação de gestão Via1 

 

Cessionários: 
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Os cessionários são os gestores de sua região, dessa forma, administram sua concessão 

junto as diretrizes da Via1. 

 

Representante estadual: 

Todos os estados contarão com representantes estaduais os quais denominamos como 

Coordenadores e Associados Estaduais. Os Coordenadores Estaduais poderão ser 

acionados pelos cessionários de seu estado para a resolução de questões empresariais ou 

apoio em situações diversas. Visitas periódicas serão realizadas, a fim de, auxiliar e 

verificar se o padrão exigido pela Via1 está sendo seguido. 

 

Representante regional: 

Em todas as regiões de território nacional teremos os representantes regionais os quais 

denominamos como, Coordenadores e Associados Regionais. Estes Coordenadores irão 

acompanhar o desenvolvimento e estratégias de trabalho com cada Coordenador 

Estadual, para que assim, seja atingida a excelência de resultados na sua região se 

prontificando de informar a Via1. Todo o marketing terá à frente o Coordenador Regional, 

que contara com o auxílio do Coordenador Estadual e a empresa parceira Via1. 

 

Escritório Via1: 

Junto aos Diretores Corporativos, o escritório nacional, irá auxiliar através de 

treinamentos todos os representantes, Coordenadores Regionais, Coordenadores 

Estaduais e Associados garantindo soluções rápidas de problemas que podem surgir e 

ainda, no desenvolvimento de novas campanhas de marketing que sejam educativas e 

proporcionem melhorias ao negócio. 

 

Parceria Hybrid Internacional 
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 A Hybrid Internacional é uma empresa com mais de 21 anos em representação de estudos 

e desenvolvimento de novas tecnologias para otimização da combustão de motores. Eles 

trazem, o que existe de mais avançado no mundo quando o assunto é economia no 

consumo de combustíveis, através do enriquecimento da queima de combustão.  

Junto a Via1 Mobilidade Urbana, a Hybrid pretende com uma visão inovadora 

transformar qualquer veículo em híbrido. Com uma peça chamada WR2000 será possível 

fazer essa mudança nos veículos. Sua tecnologia propõe uma economia de quase 40% no 

consumo de combustível, não prejudica o motor, melhora o desempenho do seu veículo 

e não agride o meio ambiente já que reduz quase 90% dos gases. 

Esse método possui baixo custo e fara com que a Via1 seja a primeira no mercado com 

uma frota de veículos 100% híbridos. 

 

Entenda a instalação: 

• A instalação é rápida, com no máximo 1 hora de duração; 

• O veículo passara por um check-up geral através de um sistema de scanner antes 

de receber a tecnologia hibrida (verificação de velas e bicos, filtros, possíveis 

problemas de injeção, sensor de oxigênio, catalisadores e TBI); 

• Após verificação será preenchido um protocolo para a instalação. 

 

 

Clube de vantagens 

 

O Clube de Vantagens Via1, será o principal canal para a premiação de nossos motoristas 

e passageiros. 

 

Vantagens motoristas: 

• Maior rentabilidade; 

• Recebimento diário de corridas pagas via cartão de débito; 
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• 88% de rentabilidade a modo promocional nos 3 primeiros meses; 

• Treinamento exclusivo Via1; 

• Segurança; 

• Seguros e outros benefícios dos parceiros Via1. 

 

 

Vantagens passageiros: 

• Aplicativo com cobertura 100% nacional; 

• Tarifas mais econômicas; 

• Desconto na primeira corrida; 

• Motoristas treinados; 

• Corridas que podem ser monitoradas garantindo segurança. 

 

Market place 

 

Com o Clube de Vantagens, surgiu o Market Place, que será integrado a nossa plataforma 

de mobilidade e alimentado por 3 pontos. 

1- Produtos dos nossos anunciantes; 

2- Produtos automotivos de fornecedores dispostos a promoverem descontos aos 

nossos motoristas; 

3- Produtos adquiridos pela Via1 que poderão ser trocados por pontos conquistados 

pelos passageiros fidelizados. 

Além dessas 3 frentes, teremos uma área reservada para que todos os motoristas em 

território nacional possam anunciar seus produtos, na intenção de haver permuta uns com 

os outros. Ademais, nosso sistema do aplicativo estará ligado ao site onde todas as 

informações sobre as pontuações dos passageiros serão recebidas. 

Jornalista Mayra Felippe 

MTB: 0090678/SP 

(11) 99134-1866 


