
Ônibus ganha espaço 
nas viagens corporativas
Travel tech Onfly passa a oferecer passagens rodoviárias aos clientes 

A STARTUP ONFLY, TRAVEL TECH MINEIRA QUE fornece a 
empresas a gestão da viagem dos colaboradores, incluiu agora em 
seu portfólio a oferta de passagens de ônibus aos clientes para os 
deslocamentos corporativos. A matéria de capa da última edição 
da Revista Abrati mostra como a retomada do turismo passa pelo 
transporte rodoviário e, de acordo com o CEO da Onfly, Marcelo 
Linhares,   essa tendência também segue nas via-
gens a trabalho, destacando que a disponibilidade 
de viagens rodoviárias foi um pedido dos clientes 
da startup, em especial da construção civil. 

Segundo o executivo, o mercado de viagens cor-
porativas está reaquecendo. "A pesquisa com mil 
entrevistados no Brasil indica que 46% dos viajantes 
corporativos devem retomar a rotina nos próximos 
meses”, explica citando informações da Kayak (pla-
taforma de pesquisa de viagens), lembrando ainda 
que o ônibus amplia o leque de possibilidades de 
deslocamentos pela capilaridade do sistema.
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A estimativa até o final do ano é que a Onfly, que conta com 185 
clientes, negocie R$ 500 mil mensais em passagens rodoviárias. 
Isso equivale de 3% a 4% do montante transacionado por mês pela 
travel tech. Para a inclusão do novo serviço, a startup mineira tem 
firmado parcerias com sites de venda de bilhetes rodoviários.
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Reunidas entrega 
novos ônibus aos clientes
Veículos possuem carroceria Busscar e chassi da Mercedes-Benz 

A REUNIDAS PAULISTA, COM SEDE EM ARAÇATUBA (SP),  
já está operando com os seus oito novos ônibus entregues em 
setembro pela Busscar e Mercedes-Benz. Para marcar a chegada 
da frota, a empresa promoveu uma carreata pelas cidades de Ilha 
Solteira, Três Lagoas, Andradina, Araçatuba, Birigui, Penápolis, 
Lins e Bauru. A iniciativa marcou a comemoração de 73 anos da 
companhia.

Pensando no bem-estar de seus clientes, o interior dos veículos 
possui alta tecnologia e conforto.   Todos são equipados com siste-
ma de climatização, piso com revestimento amadeirado, geladeira, 
elevador para acessibilidade, sanitário, câmeras internas e exter-
nas com monitor e sistema de gravação para mais segurança. 



Segundo a diretora da Reunidas, Marcela Constantino, a empre-
sa continua com a missão de oferecer soluções na prestação de 
serviços de transportes de pessoas. “A segurança e a paixão em 
servir são nossos valores essenciais e a promoção deles é diária 
entre nossos colaboradores'', afirma”.

Outubro Rosa
Além da preocupação com o atendimento aos clientes, a      

Reunidas Paulista também vem se engajando em ações públicas 
importantes. Aproveitando o mês de combate ao câncer de mama, 
desenvolveu ações de conscientização internas voltadas para a 
equipe de trabalho e também para os clientes nas rodoviárias.       
A iniciativa mais marcante foi a plotagem de um coração rosa    
(da campanha) e azul (da empresa) nos ônibus Double Deck. O Outubro Rosa 

foi marcado nos 
ônibus da Reunidas

A nova frota da 
Reunidas alia a 
alta tecnologia e 
conforto no interior 
dos veículos 
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