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RJ Consultores lança o 
“Pricing & Revenue Plus”
Solução de inteligência artificial possibilita precificação 
dinâmica e maximização das receitas dos clientes 

A MINEIRA RJ CONSULTORES, a maior desenvolvedora de 
so�ware de venda de passagens rodoviárias do mundo, acaba de 
lançar uma solução que reúne os mais avançados recursos de 
Pricing, Revenue Management e Business Performance. O novo 
sistema batizado de “Pricing & Revenue Plus”   possibilita às 
empresas de transporte rodoviário o gerenciamento das ofertas 
em função das demandas,   além de oferecer acesso a outros 
recursos, como: Antecipação x Ocupação, Receita para Marcação 
de Poltronas, Tarifas para Compras em Grupo, Simulador de 
Tarifas, Definição de Regras de Estadias, Classes Tarifárias.

O novo serviço disponibiliza também uma vantagem econô-
mica, tendo em vista que por meio da Inteligência Artificial e o 
Machine Learning, as receitas são otimizadas para o operador 
com a coleta, análise e processamento retroalimentado de infor-
mações detalhadas do negócio, trazendo resultados cada vez mais 
assertivos. Com a simulação de cenários comerciais diversos para 
o negócio, analisando informações essenciais em tempo real, 
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como horários, linhas, perfil de clientes, concorrentes, infraestru-
tura, a Inteligência Artificial apresenta os melhores resultados ao 
gestor da companhia, que irá aprová-los ou não para publicação 
no totalBUS (sistema de vendas de passagens). 

Com o Pricing & Revenue Plus, a empresa de ônibus vende a 
passagem certa, para o cliente certo, no momento certo e com o 
preço certo. "Sempre estivemos focados na entrega de soluções   
de altíssima tecnologia e eficiência ao segmento do transporte 
rodoviário de passageiros. E dessa vez não foi diferente. Estamos 
lançando uma nova plataforma para gerenciamento de ofertas e 
demandas, que acreditamos ser fundamental para o futuro e 
crescimento de nossos clientes", comemora Paulo Jacob, diretor da 
RJ Consultores. A empresa disponibilizou a apresentação da 
solução em seu novo website (www.rjconsultores.com.br).

http://www.rjconsultores.com.br
http://www.rjconsultores.com.br/
http://www.rjconsultores.com.br/




Viação Cantelle investe 
em nova frota Busscar
Seis unidades do modelo Vissta Buss 400 já começam 
a rodar nas linhas de longa distância

Os veículos possuem 
44 poltronas na categoria 

classe leito turismo

A CANTELLE, EMPRESA QUE INTEGRA DESDE 2003 o Grupo 
Princesa dos Campos (Paraná), recebeu uma nova frota composta 
por seis ônibus da Busscar, no modelo Vissta Buss 400, para a 
operação de viagens de longa distância no trans-porte rodoviário 
e turismo, como o trecho que opera entre Cruz Alta (RS) e Barreira 
(BA). A nova frota possui 44 poltronas na categoria classe leito 
turismo e vem equipada com descanso para pés e pernas, porta-
copos e tomadas USB para recarga de aparelhos eletrônicos.         
A Viação Cantelle atua no segmento de encomendas, fretamento, 
transporte de passageiros e turismo. Suas linhas partem do Rio 
Grande do Sul seguindo até a Bahia, passando por sete estados. 



Em 2021, a marca Busscar completou 75 anos com muitas 
conquistas e um grande recomeço, desde sua compra, em 2017.   
“A Busscar é uma grande marca, por isso mereceu esse grande 
recomeço, a partir da aquisição da empresa por um novo grupo 
gestor. Foi mantido o DNA da Busscar, baseado na qualidade, 
robustez, segurança e apreço pelos clientes. Somamos esses atri-
butos ao know-how da nova gestão, que possui outras empresas 
voltadas ao segmento de mobilidade, resultando em um portfólio 
completo de produtos, que atende às necessidades de nossos 
clientes e do mercado com eficiência e excelente custo-benefício”, 
explica o diretor comercial da encarroçadora, Paulo Corso. 

Apesar da pandemia, o ano tem sido promissor para a Busscar. 
Paulo complementa que “2021 tem sido um ano bom e nós deve-
mos ter uma produção entre 600 e 800 unidades aproximada-
mente. No ano passado, foram cerca de 400 a 500 unidades. 
Estamos otimistas porque nossa programação está quase com o 
ano fechado. Há também uma expectativa de melhora para 2022  
e estimamos um crescimento por volta de 10% a 15%”, conclui.
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