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Cadastre-se

Se você é racista, a Uber não é pra você.
Um mundo onde todos possam ir e vir com segurança e respeito. É nisso que a Uber acredita. O combate ao racismo
é um dever de todos. Faça parte da mudança.

Desaprendendo a ser racista
Queremos ajudar a combater o racismo dentro e fora do nosso aplicativo. Por isso, desenvolvemos, junto à
especialistas, uma série de vídeos para educar e engajar nossos usuários e parceiros no combate à discriminação
racial. Durante os meses de Maio, Junho e Julho, toda a comunidade Uber será convidada a fazer parte dessa
mudança com a gente dentro do próprio app.

Nosso manifesto contra o racismo | Uber

Se você já quer saber mais sobre o assunto, confira nossos episódios da série de podcasts “Fala Parceiro de
Respeito”, elaborados em parceria com a Promundo.

Ouça no Spotify

Ouça no Google Podcasts
https://www.uber.com/br/pt-br/u/racismo/
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Ouça no Apple Podcasts

Nosso compromisso contra o racismo
A Uber é uma empresa que impulsiona o movimento e o nosso objetivo é que todos possam se
locomover livremente e com respeito.
Queremos ser aliados de todas as comunidades que atendemos e usar nossa extensão global e nossa
tecnologia para ajudar a promover mudanças. Por isso, assumimos diversos compromissos para levar
esse trabalho adiante:

Sem comprometimento, sem viagem
O Código de Conduta da Uber proíbe expressamente comportamentos racistas e continuaremos a garantir que
todos que usam nossa plataforma estejam comprometidos com as regras estipuladas.
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Padrão Uber de Segurança

U-Audio
Sempre que se sentir desconfortável, você pode gravar o áudio da sua viagem. O conteúdo é criptografado e pode se
enviado para a Uber por meio de um relato de segurança e, caso necessário, utilizado para investigações ou
compartilhado com autoridades, caso isso venha a ser legalmente solicitado.
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Diversidade e Inclusão
Promover e apoiar constantemente políticas e causas relacionadas à igualdade de direitos faz parte do nosso
compromisso como empresa.
https://www.uber.com/br/pt-br/u/racismo/
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Nosso Relatório de Pessoas e Cultura de 2020 apresenta os dados de diversidade sobre nossos funcionários. Além
disso, trata também de mudanças sistêmicas a longo prazo que buscam alcançar mais representatividade e um
maior senso de pertencimento. É um reflexo do nosso comprometimento em avançar com a igualdade racial e
social no centro de tudo o que fazemos.
Confira nosso relatório completo

Entendendo ainda mais sobre racismo
Nas próximas semanas indicaremos aqui novos materiais complementares para te ajudar a entender ainda mais
sobre racismo e saber como ser um aliado ativo contra a discriminação racial.

Livro Racismo Estrutural | Silvio Almeida
O advogado, filósofo e professor universitário Silvio Almeida apresenta dados estatísticos e discute como o racismo
está presente na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira.
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https://www.uber.com/br/pt-br/u/racismo/
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Acesse a Central de Ajuda
Uber Technologies Inc. | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 15º andar, São
Paulo/SP - CEP: 04543-907 | CNPJ: 17.895.646/0001-87
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