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Contato
 
Beatriz Escriña

Diretora de Comunicação | Espanha e Portugal
press-es@blablacar.com
press-pt@blablacar.com Quem somos O que fazemos

Sobre nós

Tudo depende do quão falador sejas no carro: 
Bla, BlaBla ou BlaBlaBla. Podes indicá-lo quando 
crias o teu perfil:

Porquê o nome BlaBlaCar?

A BlaBlaCar põe em 
contacto condutores 

e passageiros que 
querem realizar 

um trajeto comum 
e que combinam 

viajar no mesmo dia, 
partilhando os gastos 
da viagem. O motivo 

pelo qual os membros 
utilizam a BlaBlaCar 

deve-se à partilha de 
gastos, como tal não 

é permitido gerar 
lucro por parte dos 

condutores.

A BlaBlaCar é a 
maior rede social 
de viagens de longa 
distância em carro 
partilhado, com 
mais de 40 milhões 
de membros em 
22 países. Somos 
uma comunidade 
baseada na 
confiança cujos 
membros têm perfis 
verificados.

O tipo de 
membro 
menos 
falador

O membro 
que gosta de 
conversar, 
dependendo 
da disposição

O membro 
que adora 
conversar
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Snapshot

$310 
milhões
angariados (uma das 
startups europeias mais 
financiada)

+21  
milhões
de transferências da 
aplicação móvel para 
iPhone e Android

+550  
colaboradores
em 16 escritórios 
internacionais

A global people-powered network 

+4 milhões de fãs no Facebook

+12 milhões de viajantes por trimestre

+40 milhões de membros no mundo

$

22 
países

Como funciona

ANTES  
DA 

VIAGEM

ÉS CONDUTOR? ÉS PASSAGEIRO?

Partilha os teus lugares 
vazios no nosso site. 
Indica o teu itinerário, a data 
e hora a que vais realizar 
a tua viagem e o preço por 
cada passageiro. Escolhe 
entre a Aprovação Manual e a 
Aprovação Automática: com a 
Aprovação Manual és tu quem 
confirmas a reserva de cada 
passageiro e, com a Aprovação 
Automática, a confirmação será 
imediata e não tens que fazer 
nada.

Os passageiros reservam 
e pagam online. 
Os passageiros reservam 
e pagam online através 
da BlaBlaCar e enviamos-
te automaticamente uma 
notificação por email e SMS por 
cada nova reserva. Contacta 
diretamente com os teus 
passageiros por telefone para 
combinar os últimos detalhes 
da viagem.

Viaja com companhia. 
Está no local combinado 
a horas. Pede o Código de 
Reserva de cada passageiro 
durante a viagem: desse 
modo receberás mais rápido 
a tua transferência depois da 
viagem.!

Recebe o teu dinheiro na 
tua conta. 
Introduz os Códigos de Reserva 
dos teus passageiros e solicita 
a transferência para receberes 
rapidamente o teu dinheiro na 
tua conta bancária ou na conta 
PayPal.viagem.!

Procura um lugar 
IInsere o ponto de partida e 
de chegada e escolhe a data e 
o condutor para a tua viagem. 
Na descrição da viagem terás 
toda a informação. Se tens uma 
pergunta específica, envia uma 
mensagem ao condutor.

Reserva e paga online 
Reserva e paga o teu lugar 
online. Receberás um código 
de reserva e também o número 
de telemóvel do condutor para 
combinar os últimos detalhes.

Viaja com companhia 
Encontra-te com o condutor 
no local combinado! Dá-lhe o 
teu código de reserva durante 
a viagem, deste modo poderá 
obter a tua contribuição pela 
viagem realizada. Boa viagem!

A BlaBlaCar recomenda uma 
contribuição por passageiro para 
cada trajeto calculado para que os 
condutores não obtenham lucro. Os 
condutores são livres de ajustar esse 
preço dentro de limites razoáveis, de 
acordo com o percurso e os custos da 
viagem. O preço é fixado pelo condutor 
quando partilha os seus lugares 
livres. Esse preço não é negociável e 
aplica-se o mesmo preço para todos os 
passageiros de um carro.

Passageiros 
e condutores 
partilham viagem 
e desfrutam da 
experiência de viajar  
em carro partilhado

4.9/5

4.8/5

Depois de viajar 
com outro membro, 
é importante que 
lhe deixes uma 
classificação.  
 
Damos-te 3 motivos:  

3

€

Para partilhar a tua 
experiência com a 
comunidade.

Para relembrar-te 
com quem partilhaste 
carro.

Para conseguir mais 
classificações: quantas 
mais classificações 
tiveres , mais 
confiança geras na 
comunidade e terás 
mais facilidade em 
organizar as tuas 
viagens.

DURANTE 
A VIAGEM

DEPOIS 
DA 

VIAGEM
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Uma comunidade baseada na confiança

Declared 
(Declaração de 

identidade)  
identidade 

confirmada, que 
inclui o nome do 

membro, uma 
fotografia e a sua 

biografia. 

Moderated 
(Moderação de 
conteúdo) 
conteúdo que 
os membros 
trocam entre si 
que é moderado 
e verificado pela 
plataforma. 

Gerar confiança é fundamental para desenvolver um ambiente de colaboração seguro.  
Este é o motivo pelo qual a BlaBlaCar conta com uma série de características que nos 
permitiram criar uma comunidade baseada na confiança.

Rated 
(Recomendações) 
classificações de 

outros membros, que 
partilham as suas 
impressões sobre 

viagens partilhadas 
anteriormente.

Engaged 
(Estabelecimento de 

compromissos) 
com um sistema 

de pré-pagamento 
online consegue-se 

um compromisso 
real para partilhar 

uma viagem.

Social 
(Sociabilização) 
as identidades 
já existentes 
nas redes 
sociais ligam-
se aos perfis 
de Facebook e 
Linkedin.

Active  
(Atividade na 
plataforma) 
a frequência da 
atividade de um 
membro e o seu 
nível de resposta.

A confiança online baseia-se em seis pilares 
que juntos formam o acrónimo 

D.R.E.A.M.S.  
Em inglês, “sonhos”.  

Cada letra corresponde a um nível de informação:

4.7 - 43 classificações  
Como condutor: Bom

Sou fotógrafo 

Verificações

Atividade

Telemóvel verificado

24 viagens partilhadas

Última vez online: ontem 17:48

344 amigos no Facebook

Pedro S. 42 anos

Embaixador

RESERVAR

Alguns números

De ConfiançaEconómico 

dos nossos 
membros 
consideram que 
viajar em carro 
partilhado é mais 
económico que 
outras alternativas.

dos nossos membros 
mostram níveis 
maiores de confiança 
em membros com 
perfis completos 
online.

dos nossos membros 
asseguram que viajar 
em carro partilhado 
é uma viagem 
agradável.

Agradável

80% 88% 97%

+1m toneladas CO2 
 

Foram poupadas nos últimos 12 meses 
pelos membros da BlaBlaCar 

2.8 pessoas  
É a ocupação média por 

automóvel (vs. 17 na 
Europa)

2.8
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS  
€1.25m angariados 
através de parceiros 
como a ISAI e a Cabiedes

LANÇAMENTO 
Espanha

MARCA 
Mudança para o nome 
BlaBlaCar

LANÇAMENTO  
A BlaBlaCar foi lançada 
em França com o nome  
covoiturage.fr 

2006

2009 - 2011

A nossa história

A ideia da BlaBlaCar 
nasceu no Natal de 2003 
quando o fundador, 
Fréderic Mazzella, queria 
chegar a casa da família. 
Não tinha carro e os 
bilhetes de comboio 
estavam esgotados 
Convenceu a sua irmã 
a ir buscá-lo e durante 
a viagem reparou que a 
estrada estava repleta 
de pessoas a caminho 
de casa sozinhas no seu 
carro. Decidiu então 
criar uma rede social 
que pusesse em contato 
condutores com lugares 
livres e passageiros que 
precisassem de fazer o 
mesmo percurso.  
E assim começou  
a aventura!

€

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS  
$200m angariados 
através dos parceiros 
Insight Venture Partners, 
Lead Edge Capital e 
Vostok New Ventures

LANÇAMENTO 
Brasil, Índia, México, 
Hungria, Croácia, Sérvia  
e Roménia

ADQUISICIÓN  
Carpooling.com, 
Aventones.com e  
Rides.com 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS  
$100m angariados 
através do parceiro Index 
Ventures

LANÇAMENTO 
Rússia, Ucrânia e Turquia

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS  
€7.5m angariados através 
do parceiro Accel

LANÇAMENTO 
Itália, Polónia e Alemanha

 

2014

20152012 - 2013

€

€

€
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A maior rede social 
de viagens de carro 
partilhado do mundo



BlaBlaCar 2017


