
 
 

Moovit e Waze Carpool unem forças para melhorar o mercado de caronas 
 

Milhões de usuários do Moovit e do Waze Carpool nos EUA, Brasil, México e Israel agora 
podem experimentar uma viagem acessível, conveniente e agradável por meio de um 

programa piloto que empodera motoristas e passageiros a andarem juntos. 
 
Ness Ziona, Israel - outubro de 2019 - O Moovit, empresa líder em mobilidade como serviço                
(MaaS) e desenvolvedora do aplicativo de mobilidade urbana nº 1 do mundo, anuncia hoje sua               
parceria com o Waze Carpool, o serviço de compartilhamento de caronas da comunidade             
Waze - por motoristas, para passageiros. A complementaridade das empresas de mobilidade -             
o Moovit (que com meio bilhão de usuários é a maior plataforma de passageiros em transporte                
público) e o Waze Carpool (que alimentado pelo Waze tem a maior comunidade de motoristas               
do planeta), capacitará os passageiros e motoristas nos EUA, Brasil, México e Israel a viajarem               
juntos de uma maneira econômica e ecológica ao se deslocar. 
 
O Moovit, conhecido por seu aplicativo iOS, Android e Web, que orienta as pessoas a percorrer                
a cidade de maneira eficaz e conveniente, está aproveitando a extensa comunidade de             
motoristas de carona do Waze para oferecer aos usuários novas soluções de mobilidade. Esse              
piloto inicial, que gradualmente está sendo implementado hoje para usuários do Android nos             
EUA, Brasil, México e Israel, é único porque é dirigido por motoristas, para passageiros. Ao               
solicitar uma carona com um motorista do Waze Carpool, os usuários do Moovit poderão              
experimentar um trajeto acessível, conveniente e agradável - com a primeira carona gratuita             
para novos passageiros. 
 
Como funciona: 
 

1. Planeje a viagem: assim como em qualquer planejamento de viagem no Moovit, os             
usuários inserem seu ponto de partida e destino, bem como o horário em que gostariam               
de sair; 

2. Encontre um motorista do Waze: na tela de Rotas Sugeridas, entre outras opções de              
transporte público e micromobilidade propostas pelo Moovit, o app exibirá um motorista            
do Waze Carpool que corresponda a essa rota naquele momento; 

3. Solicite uma carona: assim que os usuários do Moovit clicam nos detalhes da viagem,              
eles serão direcionados ao aplicativo do Waze Carpool, onde poderão solicitar a carona             
e receber notificações quando a carona for confirmada; 

4. Prepare-se para a carona: quando a carona começa, os usuários podem acompanhar            
o progresso do motorista até o local de partida, usando o aplicativo do Waze Carpool; 

5. Chegue ao seu destino: os usuários compartilham a viagem e os custos para chegar              
ao destino. 

 

http://www.moovit.com/
https://www.waze.com/


 
“Enquanto continuamos nos esforçando para capacitar as pessoas em todos os lugares a se              
locomover com tranquilidade, o Moovit está constantemente oferecendo novas soluções de           
mobilidade para seus usuários”, disse Nir Erez, co-fundador e CEO do Moovit. "É por isso que                
estamos muito orgulhosos de fazer esta parceria com o Waze e lançar este programa piloto               
conjunto para oferecer uma alternativa ao seu deslocamento regular, via caronas, todos os             
dias. Esta é a primeira colaboração comunitária desse tipo e é toda dirigida por motoristas, para                
passageiros". 
 
"Estamos empolgados em lançar nosso piloto com o Moovit e expandir a comunidade do Waze               
Carpool", disse Aron Di Castro, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias do Waze.              
"Graças a essa parceria, os motoristas do Waze Carpool poderão se conectar com ainda mais               
passageiros no aplicativo do Moovit, possibilitando que mais passageiros desfrutem de caronas            
acessíveis e convenientes. Ao andarmos juntos, podemos tirar carros das ruas e ajudar a              
diminuir o tráfego e o congestionamento para todos ". 
 
O Moovit tem mais de 500 milhões de usuários e seu aplicativo gratuito para mobilidade urbana                
para iOS, Android e Web, oferece opções completas de transporte multimodal em mais de              
3.000 cidades, 93 países e 45 idiomas. No Brasil está presente em mais de 500 cidades                
incluindo todas as capitais e o Distrito Federal. 
 
Hoje começa a funcionar para usuários de Android nos EUA, Brasil, México e Israel, com o                
lançamento para iOS em seguida. 
 
Sobre o Moovit 
 
O Moovit (www.moovit.com) é o fornecedor líder de mobilidade como serviço (MaaS) e o              
desenvolvedor do aplicativo de mobilidade urbana mais popular do mundo. 
 
O aplicativo gratuito do Moovit para iOS, Android e Web orienta as pessoas a se deslocarem                
pelas cidades de forma eficiente e conveniente, usando qualquer meio de transporte. Lançado             
em 2011, o Moovit agora atende a mais de 500 milhões de usuários em mais de 3.000 cidades                  
em 93 países. 
 
O Moovit acumula até cinco bilhões de conjuntos de dados anônimos por dia para adicionar ao                
maior repositório de dados de trânsito e mobilidade urbana do mundo. A coleta de dados é                
auxiliada pela rede do Moovit com mais de 600.000 editores locais chamados "Mooviters".             
Esses usuários, apaixonados por mobilidade urbana, ajudam a mapear e manter informações            
do transporte público local em cidades que, de outra forma, não seriam atendidas. Os              
Mooviters representam 70% das centenas de cidades que o Moovit abre todo o ano e faz do                 
Moovit a "Wikipédia do Transporte Público". 
 



 
Para governos, cidades e empresas de transporte público, o Moovit oferece soluções de MaaS              
com inteligência artificial que cobrem planejamento, operações e otimização com valor           
comprovado na redução de congestionamentos, aumento do número de passageiros e           
eficiência. Líderes do setor, como Microsoft e Uber, fizeram parceria com o Moovit para              
impulsionar suas ofertas de mobilidade. 
 

Sobre o Waze 
 
O Waze é o local onde as pessoas e a tecnologia se encontram para solucionar os desafios do                  
transporte. É uma plataforma que permite que as comunidades contribuam com dados de ruas              
e estradas, editem mapas do Waze e compartilhem caronas para melhorar a maneira como nos               
movemos pelo mundo. Graças aos Wazers, o Waze é capaz de fazer parceria com municípios               
e autoridades de trânsito para reduzir o tráfego e o congestionamento - aproveitando a              
infraestrutura atual e impactando o planejamento da cidade. 
  
Um mundo com melhor transporte não precisa estar no futuro distante. Ao aproveitar o poder               
da comunidade para reverter tendências negativas no transporte, o Waze pode criar um mundo              
onde congestionamentos são coisas do passado. 
 


