
Traga seus passageiros de volta com
informações em tempo real

Seja a mudança que seus clientes querem — 
ofereça informações em tempo real 
para melhorar a experiência dos seus 
passageiros e ter um serviço mais eficiente.

Após a COVID-19, o que trará os 
clientes de volta em todo o mundo?

O querem os 
passageiros?
A maneira número um de 
atrair mais clientes é reduzir o 
tempo de espera. Em seguida, 
é oferecer horário de chegada 
preciso e confiável.³

Por quanto tempo 
esperamos o ônibus?

Quanto tempo parece 
que esperamos?

Em Paris e na Filadélfia, 
informações em tempo real 
são o fator mais importante 
para os passageiros.

Em Chicago, Nova York, 
Washington, Melbourne e 
Toronto, dados em tempo real 
são o segundo motivo, logo 
após uma maior frequência 
dos veículos.¹

Clientes com informações em tempo real 
relatam um tempo de espera 25% menor do 
que os que usam meios tradicionais.²

Em média, clientes sem acesso a 
informações em tempo real têm a 
percepção de esperarem 15% a mais.²

Com informações em tempo real

Com informações tradicionais sobre chegadas

Maior frequência de veículos/menor
tempo de espera

Tempo de chegada preciso e confiável

Passagens mais baratas

Menor duração da viagem (menos
congestionamento)

Menor lotação nos veículos

Mais linhas/Menos baldeações

Mais conforto - assentos maiores, wi-fi,
ar condicionado, entrada para carregador

Segurança pessoal no transporte público

Limpeza (veículos e estações)

Estações e pontos mais próximos (menos
caminhadas)

Meios mais convenientes para compra de
passagem (no celular)

Maior acessibilidade para pessoas com
deficiência

Acesso facilitado às estações (vans,
bicicletas e patinetes de aluguel)

Estacionamentos próximos às estações
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Tempo real faz 
diferença
81% dos entrevistados em 
pesquisa recente apontam que 
“informações em tempo real são 
importante ao usar transporte 
público” e 73% afirmam que 
“informações em tempo real no 
transporte público me deixam 
mais tranquilo”.⁴
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4. Market Research on Real-Time Transit Information Needs and Users’ Expectations  (https://1105am3mju9f3st1xn20q6ek-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/04/Real-time-Study.pdf)
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3. Moovit’s Global Public Transport Report 2019 (https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries)

2. Where Is My Bus? Impact of mobile real-time information on the perceived and actual wait time of transit riders (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856411001030)  

1. The COVID-19 Effect: How is Urban Mobility Evolving Across the World? (https://learn.moovit.com/covid-effect-public-transport-s/)
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Frequência maior de veículos 
para reduzir superlotação

Informações em tempo real 
para reduzir o tempo em pontos lotados

Com informações
de chegada em tempo real

Informações em tempo 
real são importantes ao 
usar transporte público

Gostaria de usar o 
smartphone para 
obter informações 
sobre transporte 
público

Informações em tempo 
real no transporte 
público me deixam 
mais tranquilo

Concordo DiscordoNeutro

Verifico as 
informações em 
tempo real antes de 
sair de casa

Sem informações
de chegada em tempo real


