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PETROBRAS DISTRIBUIDORA INTEGRA NOVA PLATAFORMA 
COLABORATIVA DE CARONAS WAZE CARPOOL 

BR participa de projeto lançado hoje em São Paulo através do movimento 
#MoveTheCity. Objetivo é economizar tempo e dinheiro nos deslocamentos 

  

Líder do mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e lubrificantes e dona da 

maior rede de postos de serviço do país, a Petrobras Distribuidora está integrando o 

movimento #MoveTheCity, que promove o Waze Carpool – plataforma colaborativa de 

transporte do Waze. Hoje começar a rodar em todo o Brasil esse serviço de caronas, já 

disponível em Israel e em seis estados norte-americanos, que objetiva diminuir os 

congestionamentos e o tempo gasto nos trajetos do dia-a-dia, como ida ao trabalho e 

volta para casa.   

Em 2017, a frota de veículos no país chegou a 43 milhões - um aumento de 44% em 

relação a 2009. O movimento busca encorajar motoristas a completar os lugares vazios 

de seus carros, conectando-os a passageiros com caminhos quase idênticos, de forma 

otimizada.  

Nos últimos dois meses, a BR ajudou a testar o piloto do Waze Carpool, antes do 

lançamento nacional, incentivando seus funcionários a deixar os carros em casa e a 

usar a plataforma para ir trabalhar, compartilhando o trajeto com colegas. 

“Contribuir  para mover pessoas e negócios é o propósito da Petrobras Distribuidora. 

Por sua vez, o  Waze Carpool pode oferecer caminhos para melhorar a mobilidade nos 

grandes centros. Ao mesmo tempo, os Postos Petrobras são uma ótima  opção de ponto 

de encontro para os usuários, em locais seguros e de fácil acesso, com produtos e 

serviços para quem dá e para quem pega carona", diz Gustavo Ferro,  gerente executivo 

de Comunicação da Petrobras Distribuidora. O executivo lembra que a parceria também 

envolve iniciativas que promovem recompensas a clientes Petrobras através do 

programa Petrobras Premmia. 

Os apps do Waze (para quem quer dar carona) e do Waze Carpool (para quem quer 

pegar carona) estão disponíveis no iOS ou no Android. Para celebrar a chegada do 

serviço ao Brasil, por tempo limitado, a carona custa R$ 2 para quem a pede. Já os 

http://sala.agenciapetrobras.com.br/Link.aspx?Id=7556&email=robertta.suprema@br.com.br


motoristas receberão o valor normal: R$ 4 para trajetos com menos de 5 km, e R$ 10 

para rotas com menos de 40 km.  

Para saber mais sobre o Waze Carpool, visite https://www.waze.com/carpool.  

Gerência de Relacionamento com Imprensa e Comunicação Interna 
Telefone: (21) 2354.4979 e 2354.4856 
Plantão: (21) 97282.6767 
geicom@br.com.br 


