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O Desafio
A Western Digital, empresa com mil funcionários no 
parque de alta de tecnologia de Kfar Saba, solicitou à 
prefeitura da cidade ajuda para resolver desafios nos 
deslocamentos para os trabalhadores e para a empresa. 

Problemas para a empresa
• Pouco espaço para vagas, com altos custos de 

estacionamento

• Grande turnover de funcionários por conta do 
deslocamento

• Custo alto de manutenção, caso a empresa montasse 
uma frota própria

Problemas para os funcionários
• Engarrafamentos nos acessos durante horários de pico

• Poucas opções de transporte público e de 
deslocamentos para primeira/última milha

• Longo tempo de deslocamento

Western Digital desejava oferecer alternativas aos seus 
funcionários para encorajar o transporte compartilhado e 
reduzir o número de carros particulares.

A Solução
A We.Ride, usando as soluções de MaaS do Moovit e 
gerenciados pela prefeitura da cidade, foi criada pela 
solucionar esses problemas. 

A We.Ride inclui: 

• Plataforma de Mobilidade como um Serviço (MaaS) do 
Moovit, incluindo caronas compartilhadas e reserva de 
viagens por app

• Aplicativo white label do Moovit para planejamento 
multimodal de viagens, que mostra a melhor opção de 
mobilidade para cada funcionário, incluindo caronas 
compartilhadas, serviço de shuttle e transporte público.

• Uma carteira eletrônica integrada, para pagamento de 
passagens.

• A empresa pode escolher se cobra o valor da passagem 
do funcionário ou se subsidia a viagem.

• Ferramente de gestão para a equipe da We.Ride, com 
informações detalhadas  sobre como os funcionários 
usam o serviço.

• Integração com opções de mobilidade de terceiros, 
incluindo micromobilidade, táxis e veículos 
autônomos.
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Resultados

A solução ajudou a transformar o distrito comercial 
em um lugar atrativo para trabalhar, economizando 
tempo de deslocamento dos funcionários e gastos com 
estacionamento e outras despesas da empresa. A equipe 
da We.Ride tem agora a visualização completa dos 
padrões de tráfego para otimizar o serviço, incluir novos 
funcionários e oferecer mais opções de mobilidade.

• 7 shuttles inteligente usados diariamente

• Redução do fluxo de 6250 carros particulares

• Economia de mais de $ 23 mil mensais em 
combustível e tempo

• 46% de crescimento

• 22% de crescimento de inscrições no programa a cada 
mês

• Diversas empresas vizinhas passaram a usar a solução, 
incluindo Nokia e Finastra

• Serviço ampliado para os moradores de Kfar Saba

A We.Ride é uma plataforma de Mobilidade como 
um Serviço (MaaS) com tecnologia Moovit, criada 
para reduzir congestionamentos em áreas comerciais 
ao ampliar e incentivar o uso de transporte público 
inteligente, em parceria com empresas vizinhas.

Sobre a We.Ride

Razões para escolher o Aplicativo 
White Label do Moovit

Fácil de implementar e de gerenciar

Um único app de mobilidade para planejamento, 
agendamento e pagamento das viagens, incluindo 
também tarifas de estacionamento

Análise de Mobilidade Urbana para determinar o 
serviço mais indicado para cada área 
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Moovit, uma empresa Intel, é o líder global de Mobilidade como Serviço (MaaS) e aplicativo de mobilidade urbana mais 
utilizado do mundo. O Moovit simplifica a mobilidade urbana em todo o planeta, tornando mais fácil e conveniente 

usar transporte público. O Moovit ajuda governos e operadores de transporte a melhorar a mobilidade urbana.

Saiba mais sobre as soluções de mobilidade do Moovit e peça um demo em sales@moovit.com
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