
PRA ONDE VOCÊ QUER IR,

A GENTE TE LEVA!











Deslocamentos ao 

trabalho são responsáveis 

por mais de 50% das 

viagens realizadas 

diariamente



Ao incentivar o uso de 

meios mais sustentáveis 

de transporte, as 

empresas podem 

melhorar a qualidade 

de vida dos funcionários, 

aumentando sua

produtividade e

motivação



Estudos apontam o 

TRANSPORTE
COLETIVO PRIVADO

como uma das melhores alternativas



A maioria das empresas ainda 

usam planilhas ou mesmo papel para planejar as 

linhas do transporte fretado



Que implica ineficiência dos 

processos...



...e osciosidade da frota,

resultando em grandes

prejuízos.



Foi pensando em como melhorar a mobilidade urbana
por meio da Gestão de Demandas de Viagens que

criamos o Leva Eu

PODEMOS FAZER MELHOR



O Leva Eu ajuda empresas a:

MELHORAR A QUALIDADE DE 

VIDA E A PRODUTIVIDADE 

DOS SEUS 

COLABORADORES

AUMENTAR SUA 

CAPACIDADE DE ATRAIR E 

RETER TALENTOS

REDUZIR SEU IMPACTO 

AMBIENTAL

REDUZIR SEUS GASTOS 

COM ESTACIONAMENTO E 

OUTROS SUBSÍDIOS AO 

TRANSPORTE DOS SEUS 

COLABORADORES 

Sistema de Gestão de Demanda de Viagens que

otimiza a infraestrutura de transporte para

atendimento de demandas de viagens eventuais e

pendulares (casa-trabalho-casa)



POR MEIO DO TRANSPORTE COLETIVO E DO COMPARTILHAMENTO DE VIAGENS

Aumento da satisfação 

e da qualidade de vida

dos usuários

Otimização da 

Infraestrutura 

de transporte



SOLICITE

Para cada usuário do serviço deve ser 

informado o endereço de residência, 

horários de entrada e saída do 

trabalho, e ainda se possui alguma 

deficiência que limite sua 

mobilidade.



RH da empresa configura parâmetros 

de qualidade do serviço, tais como 

distância máxima de caminhada até o 

ponto de embarque e tempo máximo 

de viagem. 

PLANEJE



Nesse ponto entram em ação nossos algoritmos de otimização,

definindo as melhores paradas e rotas, de modo a reduzir o

tempo de viagem e otimizar a infraestrutura de

transporte disponível.

OTIMIZAÇÃO



APROVEITE

Uma vez criadas as linhas, 

os usuários são notificados sobre o 

local e horário de embarque. 

Agora é só relaxar e aproveitar a 

viagem 













App – motorista e passageiro







BENEFÍCIOS DE USAR



COMODIDADE E CONVENIÊNCIA 
PARA OS USUÁRIOS

Por meio do aplicativo móvel do Leva Eu os

usuários tem acesso à sua agenda de

viagens, podem rastrear seu veículo, além

de avaliar a viagem e registrar eventuais

incidentes.



Acesso a indicadores sobre o uso, qualidade

do serviço e insights que ajudam a melhorar

a mobilidade dos funcionários e a reduzir

custos

CONTROLE



ECONOMIA



REDUÇÃO DO IMPACTO 
AMBIENTAL

Redução de emissões de Gases

causadores do Efeito Estufa em

consequência do aumento da

eficiência da frota



clientes



15

INDICADORES

6 clientes corporativos

usuários 

cadastrados20k+

2k+ viagens realizadas

pessoas 

transportadas5k+



Prêmios / 

RECONHECIMENTO

O Leva Eu foi selecionado pela Secretaria de

Educação do Estado de São Paulo para ajudá-

los a otimizar as rotas e reduzir a

osciosidade da frota utilizada para

transportar os cerca de

4 milhões de alunos da rede estadual de

ensino.



Cases



gestão do transporte corporativo e 

aumento do compartilhamento

330
viagens/mês

37
veículos

8%
share index

Antes

Resultado obtido em 16 meses de operação

55h
tempo médio

agendamento

255
viagens/mês

24
veículos

27%
share index

8h
tempo médio

agendamento

400 mil/ano
economia obtida



TRANSPORTE CORPORATIVO DE SERVIDORES E 

OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA

1100
viagens/mês

12
veículos

28%
share index

Antes

Resultado obtido em 3 meses de operação

52h
tempo médio

agendamento

730
viagens/mês

12
veículos

52%
share index

1.2 Mi/ano
economia projetada

6h
tempo médio

agendamento



3,5 mil
usuários

80
veículos

250
viagens/dia

58%
ocupação

3,5 mil
usuários

Hoje

Resultado obtido

1h28
tempo médio

68
veículos

184
viagens/dia

82%
ocupação

1h12
tempo médio

Replanejamento das linhas do 

fretado 
2.8 Mi/ano
economia projetada



Replanejamento das linhas do 

fretado 

4 mil
usuários

52
veículos

352
viagens/dia

63%
ocupação

4 mil
usuários

Hoje

Resultado obtido

1h22
tempo médio

43
veículos

288
viagens/dia

86%
ocupação

1h10
tempo médio

2.2 Mi/ano
economia projetada





• Veículos com ar condicionado e wi-fi

• Veículos poderão usar os corredores de ônibus, resultando na redução 

do tempo da viagem

• Contratação do serviço via web e aplicativo móvel

• Pode ser pago com vale transporte

• Preço do serviço será cerca de 50% do valor 
do fretado

Criação de linhas do transporte 

público sob demanda



US

ásia

Iniciativas similares – GDV / DRT

Brasil





Tools and Data Innovation Associate no World

Resources Institute e especialista em transporte

urbano no Banco Mundial





SOFTWARE 
COMO SERVIÇO

MOBILIDADE 
COMO SERVIÇO

MODELO DE NEGÓCIOS

25% do valor

economizado ao longo de

um ano.

% sobre o valor da

passagem ou outra

métrica acordada com a

empresa de transporte


