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O Moovit (www.moovit.com/pt), uma empresa Intel, é o 
líder global em soluções de Mobilidade como um 
Serviço (MaaS) e aplicativo de mobilidade urbana mais 
popular do planeta. 

As versões do Moovit para iOS, Android e Web orientam 
as pessoas de forma eficiente e conveniente. Criado em 
2011, o app atende a 865 milhões de usuários em 3.200 
cidades de 106 países.

O Moovit agrega 6 bilhões de pontos de dados 
anônimos todos os dias dia ao maior repositório de 
sobre transporte público e mobilidade urbana do 
mundo. Para governos, agências de transporte e 
empresas, o Moovit oferece uma série de Soluções 
MaaS para planejamento e otimização das operações. 
Líderes globais como Microsoft, Uber e Cubic usam 
soluções do Moovit em  seus produtos de mobilidade.

https://www.moovit.com/pt
https://company.moovit.com/pt/maas-solutions-pt/
https://company.moovit.com/pt/maas-solutions-pt/


Destaques - Brasil 



Visão Geral da Pesquisa
Objetivo: mostrar como a COVID-19 impacta a mobilidade urbana em sete 
capitais brasileiras por meio da opinião dos nossos usuários, e traçar uma 
projeção para os próximos seis meses.

Público-Alvo: Amostra aleatória e anônima de 9.500 usuários do Moovit em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e 
Fortaleza

Periodo de Realização: 14 a 21 de agosto



Destaques
Perguntamos aos nossos usuários no Brasil o que os 
faria usar mais o Transporte Público após a pandemia 
de COVID-19

 
● As opções mais selecionadas foram: 

○ 77% - Aumentar a frota disponível para 
que os veículos fiquem mais vazios

○ 63% - Informações em tempo real, para 
que eu não precise esperar em estações 
e pontos lotados

○ 45% - Informações mais precisas sobre 
quais linhas estão operando 

○ 44% - Saber com antecedência quais 
veículos estão lotados



Destaques
● Há um padrão nas respostas em todas as 

cidades brasileiras: ‘Aumentar a frota 
disponível’ é a demanda mais recorrente, 
com maiores índices em Fortaleza (83%) e 
Recife (82%).

● ‘Informações em Tempo Real’ é a opção que 
fica em segundo lugar na pesquisa, em torno 
de 65% em todas as cidades. A exceção é São 
Paulo, onde marca 57%.

● A terceira principal escolha alterna entre 
‘Informações mais precisas sobre quais linhas 
estão operando’, que atinge 50% no Rio; e 
‘Saber com antecedência quais veículos estão 
lotados’, que chega a 54% em Fortaleza.

● ‘Regras para distanciamento social no 
transporte público’, uma demanda muito 
comum em outros países, não ficou entre as 
as mais selecionadas no Brasil.



Destaques
Perguntamos aos nossos usuários qual a principal 
maneira de se locomover antes da pandemia, 
agora e como pretendem circular em 6 meses.

● Transporte Público é a principal escolha dos 
usuários. Porém, há uma expectativa de 
queda de 15% na preferência na média 
brasileira para os próximos 6 meses.

● A maiores quedas estimadas são em 
Fortaleza (-22%) e Porto Alegre (-26%).

● O uso de carros particulares e de serviços de 
caronas compartilhadas se multiplicou 
nessas duas cidades, às vezes por cinco.

● Trajetos a pé se tornaram mais frequentes 
em todas as cidades, mas devem diminuir 
para níveis pré-pandemia em 6 meses.

● O uso de bicicleta dobrou, e se manterá no 
mesmo nível no futuro próximo.



Destaques por Cidade 
São Paulo



Qual a sua principal maneira de se locomover 
por São Paulo antes e durante a pandemia de 
COVID-19? E como você pretende circular nos 
próximos 6 meses?

Observações:

● Há uma queda de 10% na preferência por 
Transporte Público, que deve se manter 
após a pandemia, segundo os usuários do 
Moovit.

● Há 5 vezes mais pessoas usando corridas 
compartilhadas.

● As caminhadas dobraram desde o começo 
da pandemia, mas voltarão para níveis 
pré-COVID em seis meses.

Pergunta:



Pergunta:
O que te faria usar mais o Transporte Público 
após a pandemia de COVID-19?

Observações:

● 74% das respostas sugerem aumentar a 
frequência de veículos.

● 57% pediram mais informações em tempo 
real. Esta é uma demanda bem comum nas 
cidades pesquisadas, ainda que em São 
Paulo tenha sido registrada a porcentagem 
mais baixa.

● 42% dos respondentes gostariam de saber 
com antecedência se os veículos estão 
lotados.

● 39% gostariam de ser informados sobre 
quais linhas estão em operação.



Pergunta:
Por que você prefere usar o Transporte 
Público em São Paulo?

Observações:

● 45% dos respondentes disseram que 
não têm outra opção.

● Só 2% das respostas indicam que maior 
segurança após a pandemia. Ainda 
assim, é um dos maiores índices da 
pesquisa toda.

● Por conta da pandemia, 12% dos 
usuários dizem que Transporte Público é 
a opção mais em conta.



Pergunta:
Por que você prefere usar seu carro?

Observações:

● Quase metade dos usuários prefere usar 
carro próprio por se sentir mais seguros 
após a pandemia, o maior índice no 
Brasil.

● O carro é a única opção para 15% dos 
respondentes, já que o transporte 
público não voltou a operar .de forma 
satisfatória onde moram

● 21% das respostas apontam uma 
preferência por carros desde antes da 
pandemia

● Somente 3% disseram que usam carro 
por não conseguir chegar aos seus 
destinos de Transporte Público.



Destaques por Cidade 
Rio de Janeiro



Pergunta:
Qual a sua principal maneira de se locomover 
pelo Rio de Janeiro antes e durante a pandemia 
de COVID-19? E como você pretende circular nos 
próximos 6 meses?

Observações:

● A preferência por Transporte Público caiu de 
87% para 75% durante a pandemia, e não 
deve voltar ao mesmo nível nos próximos 
meses.

● A preferência por serviços de carona 
compartilhada triplicou desde o começo da 
pandemia.

● A opção por trajetos a pé dobrou, mas deve 
ser reduzida em seis meses.

● O uso de carros próprios pode quase dobrar 
nos próximos seis meses.



Pergunta:
O que te faria usar mais o Transporte 
Público após a pandemia de COVID-19?

Observações:

● 76% dos respondentes pedem aumento 
da frota de veículos disponíveis.

● Informações em tempo real é um pedido 
de 63% dos usuários do Moovit que 
preferem Transporte Público.

● Metade dos usuários que usam 
Transporte Público gostariam de saber 
de antemão quais linhas estão 
operando. É a maior índice para esta 
opção da pesquisa no Brasil.

● Regras para distanciamento social são 
uma solicitação de 30% dos 
respondentes.



Pergunta:
Por que você prefere usar o Transporte 
Público no Rio de Janeiro?

Observações:

● 55% das respostas indicam que não têm 
outra opção para se locomover.

● Somente 1% dos respondentes se 
sentem seguros usando Transporte 
Público após a pandemia.

● 6% escolhem o Transporte Público por 
conta da acessibilidade.



Pergunta:
Por que você prefere usar seu carro?

Observações:

● 35% dos respondentes preferem usar 
carros particulares porque o Transporte 
Público não retomou o serviço de forma 
satisfatória.

● O carro é a preferência de sempre para 
20% dos respondentes.

● 10% afirmam que usam carro por não 
conseguir chegar onde querem via 
Transporte Público.



Destaques por Cidade 
Brasília



Pergunta:
Qual a sua principal maneira de se locomover 
por Brasília antes e durante a pandemia de 
COVID-19? E como você pretende circular nos 
próximos 6 meses?

Observações:

● A preferência por Transporte Público deve 
cair 11% nos próximos seis meses, em 
comparação ao período pré-pandemia.

● A opção pelo uso de carros particulares 
deve quase dobrar nos próximos seis 
meses, segundo os usuários do Moovit.

● A preferência por serviços de corridas 
compartilhadas quintuplicou desde o 
início da pandemia, mas deve diminuir nos 
próximos meses.



Pergunta:
O que te faria usar mais o Transporte 
Público após a pandemia de COVID-19?

Observations:

● 78% dos respondentes pediram para 
aumentar a frota disponível.

● Informações em tempo real são uma 
solicitação para 63% dos questionários.

● Duas opções empataram em 45%: 
informações mais precisas sobre quais 
linhas estão operando; e saber com 
antecedência quais veículos estão 
lotados.



Pergunta:
Por que você prefere usar o Transporte 
Público em Brasília?

Observações:

● 2 em cada 3 respondentes afirmam que 
não têm outra opção.

● Para 18% das resposta, o Transporte 
Coletivo é a opção mais barata.
 

● Somente 1% dos respondentes se 
sentem mais seguros no Transporte 
Público após a pandemia.



Pergunta:
Por que você prefere usar seu carro?

Observações:

● Para 37% dos respondentes, usar o carro 
próprio é mais seguro após a pandemia.

● Carros são a preferência de sempre para 
22% dos respondentes.

● Para 21% deles, é conveniente.



Destaques por Cidade
Belo Horizonte



Pergunta:
Qual a sua principal maneira de se locomover 
por Belo Horizonte antes e durante a pandemia 
de COVID-19? E como você pretende circular 
nos próximos 6 meses?

Observações:

● 91% dos respondentes apontaram o 
Transporte Público como opção principal, a 
maior porcentagem em toda a pesquisa. O 
índice deve cair para 80% em seis meses.

● A opção por carros particulares deve mais 
que dobrar no mesmo período entre os 
usuários do Moovit.

● A escolha por serviços de caronas 
compartilhadas cresceu 7 vezes durante a 
pandemia.



Pergunta:
O que te faria usar mais o Transporte 
Público após a pandemia de COVID-19?

Observações:

● Para 76% dos respondentes, uma maior 
oferta de veículos é a demanda mais 
urgente.

● 2 em cada 3 respondentes pediram 
informações em tempo real.

● Saber quais linhas estão operando é a 
solicitação em 46% dos questionários.



Pergunta:
Por que você prefere usar o Transporte 
Público em Belo Horizonte?

Observações:

● 67% dos respondentes afirmam que não 
têm outra opção além de Transporte 
Público.

● Quase nenhum dos usuários diz se 
sentir seguro no Transporte Público após 
a pandemia.

● Em 15% das respostas, usar Transporte 
Público é a mesma opção de sempre. A 
mesma quantidade de respostas aponta 
ser mais barato.



Pergunta:
Por que você prefere usar seu carro?

Observações:

● 30% dos respondentes usam carro por 
conta do Transporte Público não ter 
voltado a operar de forma satisfatória.

● Em 26% das respostas, o carro particular 
é mais conveniente.

● Só 4% dos respondentes usam carro 
porque não conseguem chegar onde 
querem via Transporte Público.



Destaques por Cidade
Recife



Pergunta:
Qual a sua principal maneira de se locomover 
no Recife antes e durante a pandemia de 
COVID-19? E como você pretende circular nos 
próximos 6 meses?

Observações:

● A escolha por Transporte Público caiu 21% 
durante a pandemia - de 82% para 61% - e 
deve se estabilizar em 64%, segundo os 
usuários do Moovit.

● A opção por serviços de carona 
compartilhada chega a 12% na pandemia, 
uma das mais altas do Brasil.

● A preferência por carros particulares é 
crescente nos três momentos da pesquisa.



Pergunta:
O que te faria usar mais o Transporte 
Público após a pandemia de COVID-19?

Observações:

● 82% dos respondentes pedem aumento 
da frota, um dos índices mais altos da 
pesquisa.

● Em 63% das respostas, os usuários 
solicitam informações em tempo real 
para não precisar esperar no ponto.

● Saber quais veículos estão lotados 
antecipadamente é relevante para 45% 
dos respondentes.



Pergunta:
Por que você prefere usar o Transporte 
Público no Recife?

Observações:

● 70% dos respondentes afirmam não ter 
outra opção. É o maior índice da 
pesquisa.

● Somente 1% dizem se sentir seguros no 
Transporte Público após a pandemia.

● Para 9% dos respondentes, Transporte 
Público é a mesma preferência desde 
antes da pandemia de COVID-19.



Pergunta:
Por que você prefere usar seu carro?

Observações:

● 31% dos usuários que optam por carros 
particulares em Recife o fazem por se 
sentirem mais seguro após a pandemia.

● 26% dos respondentes escolhem o carro 
por conta do Transporte Público não ter 
voltado a operar de forma satisfatória.

● 20% responderam que carro particular é 
sua escolha desde antes da pandemia.



Destaques por Cidade
Porto Alegre



Pergunta:
Qual a sua principal maneira de se locomover em 
Porto Alegre antes e durante a pandemia de 
COVID-19? E como você pretende circular nos 
próximos 6 meses?

Observations:

● Porto Alegre apresenta a maior queda na 
escolha por Transporte Público: de 79% a 
44%, com previsão de se manter em 53% em 
seis meses.

● A opção por carros particulares, segundo 
usuários do Moovit, foi de 9% a 21% durante a 
pandemia.

● A escolha de corridas compartilhadas 
triplicou, e deve se manter no dobro.

● Há 4 vezes mais pessoas escolhendo trajetos 
a pé, o que deve diminuir em seis meses.



Pergunta:
O que te faria usar mais o Transporte 
Público após a pandemia de COVID-19?

Observações:

● Para 70% dos respondentes, aumentar a 
frota disponível é a prioridade.

● Informação em tempo real sobre 
chegadas é uma solicitação em 65% dos 
questionários.

● Regras para Distanciamento Social foi 
uma opção que se destacou em Porto 
Alegre: 44%, a maior do país.

● É a mesma porcentagem do que saber 
com antecedência quais veículos estão 
lotados.

● Saber quais linhas estão operando 
chega a 46%.



Pergunta:
Por que você prefere usar o Transporte 
Público em Porto Alegre?

Observações:

● Quase metade (48%) dos respondentes 
afirmam que o fazem porque não ter 
outra opção.

● Há um empate na segunda opção mais 
selecionada, com 22%: é mais barato, e é 
a mesma opção desde antes da 
pandemia.



Pergunta:
Por que você prefere usar seu carro?

Observações

● 36% dos nossos usuários que preferem 
usar carro particular o fazem por se 
sentirem mais seguros após a pandemia.

● 20% dos respondentes afirmam usar 
carro porque o Transporte Público não 
voltou a operar de forma satisfatória.

● Em uma diferença pequena, 19% das 
respostas dizem ser a mesma opção 
desde antes da pandemia.



Destaques por Cidade 
Fortaleza



Pergunta:
Qual a sua principal maneira de se locomover 
em Fortaleza antes e durante a pandemia de 
COVID-19? E como você pretende circular nos 
próximos 6 meses?

Observações:

● A escolha por transporte público teve uma 
grande queda segundo nossos usuários: de 
83% para 46%. A projeção de recuperação 
chega somente a 61% em seis meses.

● Para os usuários do Moovit, a escolha por 
trajetos a pé ou por carros particulares 
dobrou durante a pandemia.

● A opção por caronas compartilhadas 
quintuplicou durante a pandemia, e deve 
ser manter alta em seis meses.



Pergunta:
O que te faria usar mais o Transporte 
Público após a pandemia de COVID-19?

Observações:

● A demanda por aumento da frota 
disponível em Fortaleza, de acordo com 
os nossos usuários, é a maior da 
pesquisa: 83% .

● Informações em tempo real é um pedido 
de 65% dos usuários de Transporte 
Público.

● Em seguida, a terceira opção mais 
escolhida é saber com antecedência 
quais veículos estão lotados, com 54%.



Pergunta:
Por que você prefere usar o Transporte 
Público em Fortaleza?

Observações:

● 60% dos respondentes dizem que 
escolhem Transporte Público por falta 
de opção.

● Para 25% dos respondentes, Transporte 
Público é a opção por ser mais barato.

● Em 11% dos questionários, Transporte 
Público era a opção mesmo antes da 
pandemia.



Pergunta:
Por que você prefere usar seu carro?

Observações:

● 40% dos respondentes afirmam que 
utilizam carros particulares por se 
sentirem mais seguros após a pandemia.

● Em 23% dos questionários, usar carro é a 
mesma opção de sempre.

● E, em 19% das respostas, a escolha é 
motivada por conta do Transporte 
Público não ter voltado a operar de 
forma satisfatória.



Para mais informações, entre em contato:

Marcelo Tavela
marcelo.tavela@moovit.com

press@moovit.com
21 991 223 706
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