
 

 

 

 

CEO do Moovit participa da UITP Latin America Week  
 

Nir Erez falará pela primeira vez em evento voltado para a América Latina 
 
São Paulo, 1 de outubro - CEO e fundador do Moovit, Nir Erez fará uma das sessões de                  
abertura da UITP Latin America Week 2020, primeiro da série de eventos digitais que a União                
Internacional de Transporte Público (UITP) promoverá nos próximos meses. Erez, que           
participará pela primeira vez de um evento direcionado ao público latino, será entrevistado por              
Jerome Pourbaix, diretor sênior para expansão global da UITP.  
 
“Desde o início, nossa visão para o Moovit sempre foi de uma presença global. E a América                 
Latina foi a região que melhor se alinhou à nossa visão. Crescemos mais rápido no Brasil do                 
que em qualquer outro país, e também de forma acelerada na Argentina, Colômbia e México.               
Há alguns fatores para isso, que serão abordados na sessão”, afirma Erez. 
 
Além da abertura, o Moovit fará parte da programação em um debate sobre digitalização e               
novos padrões de mobilidade, com presença do diretor de vendas para a América Latina,              
Mauricio del Hierro, e com um stand no pavilhão virtual de exposições. 
 
A UITP Latin America Week 2020 acontece nos dias 7 e 8 de outubro, abrindo a Digital World                  
Tour da UITP. As inscrições podem ser feitas pelo website oficial do evento.  
 
Sobre o Moovit 
Moovit, uma empresa Intel, é o líder global de Mobilidade como Serviço (MaaS), e o aplicativo                
de mobilidade urbana mais utilizado do mundo. Mais de 865 milhões de usuários usam o               
Moovit gratuitamente para circular em mais de 3200 cidades de 107 países. Para empresas e               
governos, o Moovit oferece suas soluções MaaS voltadas para operações e análise de dados,              
com comprovada eficiência em reduzir congestionamentos, aumentar o número de          
passageiros, e ampliar a eficiência e utilização dos serviços. 
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