
 
 

Moovit cria pacote de soluções por conta da 
pandemia do coronavírus  

Ferramentas deixam serviços mais eficientes. Empresas e operadores de transporte público 
ganham 3 meses de acesso grátis ao Transit Data Manager  

 
San Francisco, 28 abril 2020 - A pandemia do novo coronavírus impacta profundamente o              
setor de transporte público. Muitas empresas têm que alterar seus serviços por conta de              
restrições de segurança e da demanda reduzida. Para ajudá-las a se adaptar, o Moovit, a               
empresa líder em soluções de Mobilidade como Serviço (MaaS) e criadora do app de              
mobilidade urbana mais popular do mundo, desenvolveu um pacote de soluções para tornar a              
operação mais eficiente. 
 
As soluções usam a tecnologia do Moovit, app com mais de 720 milhões de usuários no                
mundo, e seu repositório de dados de transporte público, o maior do mundo. Conheça os               
produtos que compõem o pacote:  
 

● Transit Data Manager: esta solução permite implementar rapidamente alterações em          
itinerários e em outros aspectos da operação, com notificação instantânea para usuários            
no app do Moovit e em outras plataformas. As mudanças são incorporadas às viagens              
planejadas, garantindo que os passageiros tenham as informações sempre atualizadas.          
É possível manter uma alteração válida somente por um tempo determinado para            
mostrar uma alteração programada, algo recorrente em uma situação de emergência.           
Esta função só está disponível na ferramenta do Moovit. 
 
Por conta da crise do novo coronavírus, empresas e operadores de transporte público             
ganham acesso gratuito ao Transit Data Manager por três meses. 
  

● Comunicação em Tempo Real: mensagens instantâneas para passageiros com         
segmentação específica por serviço. É possível enviar comunicação direcionada para          
usuários de uma linha específica, ou ainda usar a geolocalização para notificar quem             
estiver em um determinado ponto de ônibus, terninal ou estação. 
 

● Mobilização Sob Demanda:a ferramenta converte uma frota regular de veículos em um            
serviço sob demanda, com rotas e horários flexíveis de acordo com a demanda. Uma              
solução ideal para atender as limitações atuais e para transportar trabalhadores de            
serviços essenciais. A conversão é feita em poucos dias, com o uso de tecnologia do               
Android. Os passageiros agendam o serviço no app do Moovit, e o painel de controle da                
operação é acessível de qualquer lugar via web. 

http://www.company.moovit.com/


 
 
Um vídeo sobre como a solução funciona pode ser assistido aqui. 

 
“O Moovit é a plataforma em que milhões de pessoas confiam para usar transporte público”,               
afirma Yovav Meydad, chefe de marketing e expansão do Moovit. “Ao converter recursos             
existentes em uma opção alternativa para transporte, podemos fazer com que as pessoas que              
têm que sair de casa cheguem aos seus destinos de uma maneira segura, tanto para eles                
como para os motoristas”, completa. 
 
O Moovit criou uma página no em seu site com mais informações sobre as soluções.               
Interessados também podem escrever para covid19@moovit.com. 
 
Sobre o Moovit 
Moovit (www.moovit.com) é a empresa líder global de Mobilidade como Serviço (MaaS), e o              
aplicativo de mobilidade urbana mais utilizado do planeta. Mais de 720 milhões de usuários              
usam o Moovit gratuitamente para circular em mais de 3 mil cidades de 100 países. Para                
empresas e governos, o Moovit oferece suas soluções MaaS voltadas para operações e             
análise de dados, com comprovada eficiência na melhora da mobilidade urbana. 
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