
 
 

Nova ferramenta gratuita do Moovit permite que empresas 

integrem localizador de transporte público em seus sites e 

aplicativos 
  

Aplicativo de mobilidade urbana abre sua API e lança o Moovit for Developers, seleção de 

recursos gratuitos que podem ser integrados a qualquer website ou aplicativo. Serviço 

permite incluir widget, botões ou incorporar o site do Moovit ao da empresa com as direções 

de como chegar ao estabelecimento usando transporte público 

  

São Paulo, abril de 2017 – Comerciantes e empresários acabam de ganhar uma nova              

ferramenta para direcionar clientes que utilizam o transporte público para seus endereços.            

O Moovit, aplicativo número 1 em mobilidade urbana no mundo, lançou o Moovit for              

Developers, uma seleção de recursos gratuitos para desenvolvedores que podem ser           

instalados em praticamente qualquer website ou app (tanto em Android quanto iPhone). O             

serviço permite fazer uma série de integrações com o sistema do Moovit, como incluir um               

web widget customizado no site de uma empresa que oferece as direções de como chegar               

ao seu escritório, por exemplo, usando o transporte público. 

 

O Moovit for Developers baseia-se nos dados e direções de trânsito do Moovit, empresa que               

detém o maior repositório de dados de trânsito público do mundo, com 200 milhões de               

novos dados por dia de mais de 55 milhões de usuários do aplicativo. A ideia é levar um                  

serviço útil e gratuito para qualquer empresa ou estabelecimento comercial, como escolas,            

escritórios e restaurantes. 

 

"Instalar o Moovit Directions Web Widget em um site é a forma mais simples que uma                

empresa pode encontrar para gerar movimento para seu endereço por meio do transporte             

público", afirma Yovav Meydad, vice-presidente de produtos e marketing do Moovit. 

  

“Fáceis de incorporar e personalizar em praticamente qualquer aplicativo ou site, as novas             

ferramentas já estão à disposição de desenvolvedores profissionais de sites e webmasters            

amadores. Ao disponibilizar às empresas esse serviço gratuito, estamos apoiando negócios           

locais e globais para que promovam o transporte de passageiros em massa", afirma             

Meydad. 

  

O Moovit for Developers inclui: 

  

https://moovitapp.com/?af_prt=kateazimamoovit&pid=Global%20PR%20Moovit%20Download%20Link
https://moovitapp.com/?af_prt=kateazimamoovit&pid=Global%20PR%20Moovit%20Download%20Link
https://www.developers.moovitapp.com/
https://www.developers.moovitapp.com/
https://www.developers.moovitapp.com/


● Web Widget (mais formatos alternativos simples como botões e links): Integra           

informações de transporte público ao site com uma versão simplificada do Moovit            

para web. Ideal para qualquer seção de contato em um site de empresa, escritório              

ou escola, por exemplo. O widget é totalmente personalizável e disponível em 15             

idiomas. Exemplos: AMI Ferrara, Viação Pássaro Branco (bus agency in Brazil),           

LSL-Finland, Israel Rail 

  

 

● Deeplinking: Com apenas um clique, clientes de uma empresa ou visitantes de uma             

cadeia de restaurantes, por exemplo, podem conseguir informações sobre o          

transporte público. A partir do site, o usuário é direcionado ao aplicativo do Moovit              

no Android ou iOS. 

   

 

 

● Incorporação da versão web (embedded): uma marca Moovit diretamente no site           

que oferece a mesma experiência do aplicativo. Perfeito para operadores de trânsito            

e ministérios de turismo. Exemplo: Visit Rio 

 

http://www.ami.fe.it/
http://www.ami.fe.it/
http://www.passarobranco.com.br/
http://www.passarobranco.com.br/
http://www.lsl.fi/
http://www.lsl.fi/
https://www.rail.co.il/pages/trainsearchres.aspx?FSID=5800&TSID=7320&Date=20170222&Hour=1430&IOT=true&IBA=false
https://www.rail.co.il/pages/trainsearchres.aspx?FSID=5800&TSID=7320&Date=20170222&Hour=1430&IOT=true&IBA=false
http://visit.rio/que_fazer/quinta-da-boa-vista/
http://visit.rio/que_fazer/quinta-da-boa-vista/


 
 
 

"O Moovit for Developers é uma ferramenta muito útil para compartilhar informações com             

usuários de transportes públicos que usam no site e tem funcionado muito bem no              

www.cor.rio. Além disso, permite aos nossos usuários encontrarem horários e instruções           

precisas de como chegar ao Centro de Operações com o passo a passo do seu itinerário                

muito rapidamente. A instalação em nosso site foi bem simples e rápida", diz Alexandre              

Cardeman, chefe executivo de Resiliência e Operações do Centro de Operações Rio. 

 

 

 

 

 Saiba mais clicando aqui. 
 

Sobre o Moovit 

O Moovit simplifica a mobilidade urbana ao redor do mundo, permitindo utilizar o             

transporte público de forma mais fácil e inteligente. Com 55 milhões de usuários, é o               

aplicativo de transporte número um no mundo, tendo sido selecionado pelo Google como             

um dos melhores apps de 2016. Ao combinar dados de operadoras de transporte público e               

de órgãos oficiais com informações fornecidas em tempo real pela comunidade de usuários,             

oferece aos passageiros um cenário em tempo real e percursos mais rápidos. 

  

http://visit.rio/que_fazer/quinta-da-boa-vista/
https://www.developers.moovitapp.com/
https://www.developers.moovitapp.com/


Usuários podem enviar relatórios durante a viagem, informando sobre o nível de lotação ou              

limpeza do veículo, por exemplo, e outros alertas para ajudar os demais passageiros a terem               

uma experiência melhor de viagem. 

  

O Moovit gera cerca de 200 milhões de dados pontuais por dia, o que representa               

atualmente a maior fonte de dados de trânsito do mundo. Esses dados são combinados com               

contribuições de mais de 150.000 editores locais, conhecidos como “Mooviters”, que           

ajudam a mapear e manter atualizada as informações sobre o trânsito local em cidades que,               

se não fosse essa tecnologia, estariam sem cobertura. O Moovit está disponível e gratuito              

para baixar em iPhone, Android e web app em mais de 1.200 cidades localizadas em 75                

países. 
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