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A JCA renovou
a frota com
271 ônibus

JCA traz novidades
ao mercado
Ônibus a gás nas estradas e brand gamiﬁcation
para ﬁdelidade são inovações do grupo ﬂuminense
O GRUPO JCA VAI INCORPORAR À SUA FROTA um ônibus
movido a gás natural ou biometano da Scania. O modelo escolhido é o K320 4x2, que deve iniciar a operação no primeiro semestre
de 2022. O motor é Ciclo O o (o mesmo conceito dos automóveis)
e a segurança é total segundo a fabricante. Os cilindros e válvulas
são certiﬁcados pelo Inmetro e, em caso de incêndio ou batida, o
gás é liberado para atmosfera, sem risco de explosão.
No primeiro semestre desse ano, as empresas da JCA realizaram
mais de 148 mil viagens, parte delas com os novos 271 veículos
adquiridos na renovação de frota, sendo 159 de chassis da Scania,
que contam com modernas tecnologias como a Adas (Advanced
Driver Assistance Systems), que auxilia na condução do motorista
e ajuda a prevenir acidentes.
"Mesmo neste período desaﬁador que estamos vivendo, com
tantas incertezas, reforçamos nosso compromisso com os clientes
ao investir em ônibus em parceria com sólidas empresas como a
Scania”, aﬁrma Gustavo Rodrigues, diretor-presidente do Grupo

NÚMEROS
O Grupo JCA
possui mais de

2.400 ônibus
na frota e atende

60 milhões
de clientes por ano
no Sul e Sudeste
do Brasil.

JCA , que espera 40% de crescimento
em viagens no último trimestre de 2021.
Outra novidade é a parceria com a
Etermax, companhia internacional
de tecnologia criadora de jogos globais,
como 'Perguntados' e 'Apalavrados',
para o Clube Giro. O programa de ﬁdelidade possui um conceito de gamiﬁcação para a conquista de recompensas por parte dos clientes e busca
na parceria com a Etermax novidades
para a plataforma, que elevou em 30%
ao mês a sua base de cadastrados em
seu primeiro ano de operação.

Gustavo Rodrigues,
diretor-presidente
do Grupo JCA

O Clube Giro terá
novidades com a
parceria da Etermax

EVOLUÇÃO
De acordo com a
JCA, o Clube Giro
vem crescendo na
proporção de

30% ao mês o
número de clientes
cadastrados.

Time da Haz:
Thiago Silva,
Amarildo Silva,
Alexandre Galindo,
Edson Costa e
Neyla Nery

Abrati e corretora
Haz fecham parceria
Associados terão melhores condições comerciais
na contratação de seguros
NO ÚLTIMO DIA 14 DE OUTUBRO, a Abrati e a HAZ Seguros
ﬁrmaram um compromisso para levar aos associados vantagens
comerciais e atendimento diferenciado nos ramos de Seguro de
Responsabilidade Civil Ônibus – RCO e Seguro Facultativo Complementar – Passageiro TOP (este último teve em 2021 seu retorno
marcado junto aos órgãos reguladores).
O Seguro Facultativo Complementar volta ao mercado como
uma possibilidade adicional de receita para o empresário de ônibus, já que o produto garante cashback em formato de pró-labore,
dando-os apoio num momento estratégico, já que o segmento foi
altamente afetado pela pandemia do Coronavírus. Este seguro

também traz benefícios aos usuários, com a contratação da
Assistência Proteção Pessoal, que dá cobertura ao passageiro,
garantindo ao beneﬁciário o pagamento de indenização em caso
de morte, durante o período de vigência do microsseguro.
Com a parceria, a Haz Seguros pretende oferecer não só as
melhores condições comerciais, mas também uma prestação de
serviços diferenciada e personalizada, além da garantia de que as
taxas praticadas nas propostas de seguro terão o acompanhamento da Abrati. A corretora oferece a implantação do produto, treinamento do time de vendas, webinários mensais e campanhas.

EXPERTISE
A Haz, que
nasceu da união da
Belga Consultores
em Seguros e da
Venas Seguros,
acumula mais de

25 anos
de mercado e
vasta experiência
no atendimento
a empresas de
transporte rodoviário
de passageiros.

