
N E W S L E T T E R

Energia limpa nas estradas
Montadoras e operadoras avançam no 
desenvolvimento de ônibus elétricos no Brasil

OS PROJETOS PARA A OPERAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS 
no Brasil estão ganhando cada vez mais força para se tornarem 
uma realidade em grande escala. Em agosto, a Expresso Princesa 
dos Campos e as montadoras Marcopolo e BYD, lançaram o pri-
meiro ônibus elétrico intermunicipal do País, ligando as cidades 
de Curitiba e Ponta Grossa (PR). 

O veículo possui autonomia de 250 quilômetros e, de acordo 
com estudos da BYD,   o equipamento pode representar uma 
economia de até 70% do custo operacional e diminuir, aproxima-
damente, 118,7 toneladas de emissão de dióxido de carbono no 
meio ambiente. 

O CEO da Princesa dos Campos, Gilson Barreto, afirma que a 
empresa foi convidada a participar do projeto e sempre acreditou 
que seria possível. “Tivemos a coragem de ser a primeira viação de 
ônibus a investir nesse modelo de negócio e a nos disponibilizar-
mos a testar”. Para a Marcopolo, esta iniciativa está alinhada com 
a estratégia da empresa de promover ações que contribuam para o 
futuro da mobilidade e da sustentabilidade. Alexandre Cervelin,  
gestor de negócios da Marcopolo,  acredita que há um ambiente 
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propício no mercado brasileiro para o desenvolvimento do trans-
porte sustentável.

Entrando também na era da eletromobilidade, a Mercedes-Benz 
lançou o eO500U, seu primeiro chassi de ônibus elétrico para o 
segmento urbano. Sua chegada ao mercado está prevista para 
2022.   A empresa destinou R$ 100 milhões ao projeto, que foi 
testado amplamente na Alemanha, onde contou com a expertise 
da Daimler em ônibus elétricos.

Segundo Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marke-
ting Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, o produto 
é um novo marco para a empresa. “Mais do que lançar um novo 
produto no Brasil, o chassi de ônibus elétrico representa um novo 
passo da companhia na direção de um ecossistema que inclui 
também serviços exclusivos e dedicados aos veículos elétricos”.

Roberto Leoncini, 
vice-presidente de 
Vendas e Marketing 
Caminhões e Ônibus 
da Mercedes-Benz 
do Brasil
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E-ticket cresce entre 
usuários da Clickbus
Dados da ClickBus mostram a evolução da tecnologia 
tanto entre os usuários quanto nas viações

A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO do consumidor brasileiro 
se reflete no levantamento da ClickBus, plataforma líder em venda 
online de passagens rodoviárias, que mostra que o uso do e-ticket 
como forma de embarque em viagens por transporte terrestre teve 
aumento de 78% durante a pandemia. O estudo mostra que hoje 
cerca de 80% dos embarques dos clientes da ClickBus são por  
meio de e-ticket.   O modal, apenas disponível para a compra 
online, é considerado um dos mais seguros neste momento, pois 
reduz a necessidade de contato do passageiro com terceiros.

De acordo com a plataforma, o número de viações que passa-
ram a disponibilizar o e-ticket na compra das passagens feitas pelo 
portal dobrou entre fevereiro de 2020 (pré-pandemia) até julho 
deste ano - para algumas empresas segue valendo a emissão do 
voucher. Este aumento é reflexo do crescimento da digitaliza-ção 
do setor e do investimento das viações brasileiras em trazer mais 
tecnologia para os seus negócios. Vale ressaltar que a compra 
online de passagens rodoviárias atualmente representa 20% das 
vendas de todo o setor. Antes da pandemia era apenas 12%.
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