A LAAS- Latin American Angels Society, tem o prazer de comunicar que coordenou o
primeiro aporte realizado por investidores Anjo na empresa Mobicity.
A Mobicity é uma startup que nasceu para aproximar as pessoas nas organizações, criando um
modelo sustentável para seus deslocamentos no conceito de valor triple bottom line.
Com seu relançamento no segundo semestre de 2015, a solução é baseada em um background
de 3 anos de experiência em desenvolvimento da Gestão da Mobilidade através de seus
empreendedores, com projetos realizados em líderes de mercado nas indústrias de
Cosméticos, Energia e Química/Farmacêutica.
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Considerando o propósito, plano e potencial de execução, a Mobicity recebeu um aporte de
capital de investidores Anjo, coordenado pela LAAS – Latin American Angels Society , empresa
gerida por gestores com experiência no que tange a gestão de Startups e captação de
investidores alinhados com o processo de desenvolvimento e a indústria dos projetos
selecionados (smart-money).

A construção de valor através da Gestão da Mobilidade nas organizações possui em seu core
business duas vertentes:
 Colaboradores – Usuário final que utiliza a solução web/mobile que possibilita, a partir
de preenchimentos simples do seu perfil (nome, área da empresa, rodízio, transportes,
afinidades), se conectar com colegas de trabalho que possam compartilhar viagens
diárias ou esporádicas (i) ou compartilhar viagens entre unidades (ii) das quais são hoje
uma grande demanda para economias com os custos de frota própria ou taxis.
 Organizações – Cliente que possibilita a parceria e recebe os controles do grupo
exclusivo para seus colaboradores, mas que também é possível ser compartilhado com
outras empresas vizinhas ou parceiras (desde que ambas estejam de acordo). Além
dos controles sobre os acessos, desenvolvemos uma matriz de valor em mobilidade
que permite a visualização de gráficos que cruzam dias da semana, rodízios, emissão
de CO2, distância percorrida, modais de transporte e um mapa chamado de
demografia modal, que permite à organização entender a concentração das
localidades de seus colaboradores, permitindo decisões mais eficientes sobre escolhas
de sites (escritórios), políticas de transporte ou contratações. Tudo isto em tempo real.
Muito além de uma ferramenta online, a Mobicity tem em sua visão de aproximar as pessoas o
objetivo de aproximar Colaboradores, Organizações e Instituições relacionadas a Políticas
Públicas. Como?






Colaboradores – São organizados eventos periódicos na empresa para interação com
os colaboradores e possibilitar a mesma entre eles. Desta forma, com uma
comunicação assertiva é disseminado o valor do propósito sobre economia
colaborativa (sharing economy) e posteriormente o acompanhamento é feito através
da área de Gestão de Comunidades;
Empresas – O desenvolvimento do Comitê de Mobilidade formado por gestores das
empresas parceiras possibilita a interação e compartilhamento de experiências sobre
práticas e políticas internas e como executá-las.
Políticas Públicas – Através de pesquisa interna e em parceria, o objetivo de médio e
longo prazo será melhorar a qualidade das informações relevantes para a tomada de
decisões em Mobilidade Urbana pelos órgãos responsáveis, pois a representatividade
predominante nos deslocamentos produzidos diariamente em grandes cidades é
devido às viagens relacionadas ao trabalho.

Tudo isto baseado em uma cultura de conexão, pioneirismo, otimismo, humanidade e
compaixão, flexibilidade e um time por empreendedores com um background em startups,
possibilitando uma gestão self-management em potencial.
Conheça e acompanhe:
www.mobicity.com.br | facebook.com.br/Mobicity | LinkedIn (Mobicity App)

