
Transporte Sob 
Demanda Moovit: 
conquiste mais clientes 
e amplie sua cobertura 

Solução única para planejamento 
inteligente de viagens multimodais e 
pagamento móvel integrado
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Na medida em que as necessidades dos passageiros 
mudam e a tecnologia avança, operadores de transporte 
coletivo têm a oportunidade para adotar um modelo mais 
flexível de rotas, que amplia e complementa as rotas fixas 
existentes. 

O Transporte Sob Demanda se tornou uma maneira comprovada de atrair mais 
passageiros, reduzir custos em rotas fixas ineficientes e integrar diferentes 
regiões à rede de transporte para expandir sua área de cobertura. 

De rotas fixas ineficientes a falta de opções para primeira/última milha em áreas 
sem transporte público ou de pouca densidade, as soluções de Transporte Sob 
Demanda bem planejadas resolvem desafios variados, com flexibilidade para se 
adaptar às necessidades atuais e futuras. 

Transporte Sob Demanda Moovit é uma solução completa e inovadora para 
criar um sistema coletivo sob demanda completo, para atender todas as suas 
necessidades.

Ofereça mais do que viagens sob-demanda convenientes - torne-se um elo 
fundamental da mobilidade na sua cidade, conectando-se a um extenso sistema 
de transporte. Digitalize sua rede e enfrente os desafios no transporte com uma 
solução sob demanda baseada no algoritmo mais sofisticado do mercado, Ofereça 
aos seus clientes uma conexão fácil a outras opções de transporte, com toda a 
segurança.

BookBook

Conectando sua rede de transporte
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Sistemas de pagamento integrado 
Com a integração aos sistemas de parceiros como Cubic, Masabi, 
Token Transit e outros, os clientes compram suas passagens para 
uma experiência completa de "planejamento, viagem e pagamento" 
em sistemas multimodais, incluindo o seu serviço sob demanda.

O Diferencial Moovit

Planejamento completo para viagens em 
diferentes modais 
Os passageiros têm acesso à localização em tempo real e a 
informações sobre tarifas, permitindo que comparem todas as 
opções -- incluindo rotas fixas, micromobilidade e o seu serviço sob 
demanda -- que escolhem de acordo com as suas necessidades. Com 
a integração de pagamentos, os clientes pagam por todos os modais 
utilizados direto no aplicativo do Moovit, com toda a conveniência. 

Dados para um planejamento preciso 
Alinhe suas necessidades com seus objetivos usando dados 
detalhados, que identificam onde estão seus passageiros em 
potencial e como otimizar serviços e corredores de transporte, 
em simulações que conectam oferta e demanda desde o primeiro 
dia de operação.
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Sob Demanda: 
Soluções Sob Medida
Cada solução sob demanda é desenvolvida para atender a uma 
necessidade específica, com base na análise de dados. Com o 
repositório de big data do Moovit, operadores conseguem ter 
uma compreensão completa sobre suas redses de transporte 
e entender qual a demanda atual, descobrir lacunas e escolher 
serviços sob medida.

Desde o complemento às rotas fixas até a implementação de 
transporte para primeira/última milha para atender novas áreas 
da cidade, o Transporte Sob Demanda completa seu sistema, 
usando dados detalhados para otimizar seus serviços.

As soluções devem atender às suas 
necessidades específicas, e ser 
desenvolvida com base na análise de dados
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Corredores do 
Moovit

Independente da expertise ou requerimentos do operador, 
o Moovit oferece um processo único de planejamento com 
três níveis de análise:

1

2

3

Análise de Oportunidades 
Para a melhor compreensão de onde e quando um serviço sob demanda será 
melhor sucedido, preparamos uma análise completa para entender as lacunas na 
rede de transporte e identificar onde estão as oportunidades  

Análise de Corredores  
Para operadores que identificaram áreas de oportunidade, ajudamos a detalhar 
essas regiões em corredores para um serviço mais eficiente. Os corredores e a 
distribuição de veículos neles são flexíveis, mudando automaticamente de acordo 
com a demanda de passageiros. 

Simulação 
Para empresas que desejam ajustar sua operação para ter eficiência máxima, o 
Moovit ajuda a definir e otimizar as áreas cobertas e os corredores, incluindo 
cronogramas, tamanho da frota e limites de uso de acordo com suas 
necessidades. A simulação de serviços, primeiro virtualmente e depois com 
usuários reais, garante que suas metas sejam atingidas, e permite novas análises 
para otimizar seus corredores.

Área de Operação

Corredor  1

Corredor  4

Corredor  2

Corredor  3
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Transporte Sob Demanda Moovit tem como 
base um algorítmo sofisticado que utiliza 
dados em tempo real para garantir o mais 
alto nível de serviço em viagens dinâmicas.

O agendamento é automatizado, alocando o passageiro no 
veículo mais próximo. Os clientes podem até ser incluídos em 
viagens em andamento, desde que respeitando a lotação. 

Elimine alterações manuais na rota, má comunicação com 
motoristas e baixo índice de satisfação dos passageiros. Além 
de uma nova oferta de dados de operação em tempo real, a 
solução oferece mais indicadores de desempenho para avaliar 
e redefinir serviços. 

O Transporte Sob Demanda Moovit é formado por três 
componentes, que fazem a solução fácil de usar para 
passageiros, motoristas e operadores.

Soluções Inteligentes Sob 
Demanda para Operadores 
de Todos os Portes

Elimine alterações manuais na rota, má 
comunicação com motoristas e baixo 
índice de satisfação dos passageiros



© 2020 Moovit. All rights reserved.

Centro de Controle 
Operacional

-  Plataforma completa na web 
-  Distribuição automática de viagens  
-  Agendamento, monitoramento e atualizações 
    em tempo real 
-  Planejamento de rotas e inclusão/exclusão 
    de estações virtuais

-  Navegação passo a passo
-  Inteface simples de usar 
-  Comunicação com operadores e alertas 
    em tempo real 
-  Confirmação de embarque 
-  Sem impressos ou registros manuais

App para Passageiros
-  Planejamento de viagens multimodais 
-  Orientação sobre local de embarque 
-  Localização em tempo real 
-  Reserva de assentos 
-  Pagamento em dispositivo móvel 
-  Interoperabilidade com outros apps

App para Motoristas
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Reduza o stress e volume de trabalho de 
motoristas e operadores com distribuição dinâmica 
e automática de viagens, e operações em tempo 
real com maior controle e visibilidade

Ofereça um serviço adaptado às necessidades 
dos passageiros, com a possibilidade de planejar e 
pagar por uma viagem sob demanda e multimodal 
em um só app 

Integre facilmente com outros apps e leve novas 
soluções de mobilidade para seus clientes com 
interoperabilidade 

Adapte seus serviços de acordo com passageiros 
por hora, tempo de espera, duração da viagem e 
outros fatores

Uma solução MaaS
Como parte do ecossistema do Moovit, o seu 
serviço sob demanda estará disponível para 
qualquer pessoa na área designada, que 
poderá planejar e pagar viagens em diferentes 
tipos de transporte, criando uma experiência 
completa para os usuários.

Com a inovadora plataforma MaaS do Moovit, operadores 
podem potencializar seus serviços sob demanda, incluindo novas 
funcionalidades. A interoperabilidade e integração simplificada 
com outros aplicativos cria condições para que a solução atenda 
suas necessidades agora e no futuro. 

Potencialize seus serviços sob 
demanda, incluindo mais inovação e 
novas funcionalidades 

Moovit Sob Demanda em Resumo
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Por que o 
Moovit?
930M+
usuários

3400+
cidades

112
países

45
idiomas

Experiência Global 
e Conhecimento 
sem Igual

O maior repositório 
de dados de 
transporte público 
do mundo

Com mais de 930 milhões de usuários, e 
operação em mais de 3400 cidades em 112 
países, nós conhecemos sua cidade e região.

Como experts em mobilidade urbana, nós 
entendemos que cada cidade e operador tem 
diferentes desafios. Por esta razão, nossas 
soluções são customizadas para as suas 
necessidades específicas.

Ao combinar informações de operadores 
e agências de transporte público com 
atualizações constantes da nossa comunidade 
de usuários, o Moovit mostra a melhor rota para 
qualquer viagem, com informações em tempo 
real.

Criamos uma comunidade de usuários 
sem precedente, que preparam informes 
e relatórios sobre suas viagens, incluindo 
congestionamentos, limpeza e mais para ajudar 
os demais a terem experiências melhores. 
Desta forma que geramos 6 bilhões de pontos 
de dados anônimos todos os dias, alimentando 
o maior repositório global sobre circulação de 
pessoas, oferecendo informações sem igual 
para nossos clientes e usuários.



Saiba como a solução Sob Demanda Moovit pode 
aprimorar e ampliar seus serviços. Entre em contato em 

mass_solutions@moovit.com

Moovit, uma empresa Intel, é líder mundial em soluções de mobilidade como 
serviço (MaaS) e criadora do aplicativo número 1 de mobilidade urbana.


