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O novo DD da
Comil possui
bagageiro de
21m³, o maior
da categoria

Comil desenvolve DD com
maior bagageiro do mercado
Projeto inovador foi desenvolvido para a Expresso Itamarati
A EXPRESSO ITAMARATI E A COMIL DESENVOLVERAM
em conjunto um novo Double Decker (DD) para o transporte de
passageiros. A ﬁm de suprir as necessidades do mercado com
excelência e qualidade aliados ao know-how de 35 anos da
empresa Expresso Itamarati (Grupo Comporte), o novo veículo
proporciona uma nova experiência no quesito transporte de
cargas, sem perder o conforto para os passageiros.
Aparentemente sem diferenças, o diferencial do ônibus está em
seu interior, trazendo um bagageiro com capacidade de armazenamento de carga de aproximadamente 21m³, o maior da categoria
DD no mercado nacional. Outro destaque é seu amplo acesso,
que pode ser feito em ambos os lados através de portas laterais.
“A partir do novo projeto, mantivemos o conforto e capacidade
de passageiros oferecidos no modelo DD com o volume de bagageiro próximo do modelo HD”, destaca o diretor da Expresso
Itamarati, Diego Mansur Guimarães.

Projetos como este são resultado de muito estudo e trabalho por
parte da engenharia da Comil, que aproveitou todos os espaços
permitidos pelo chassi e carroceria na estruturação do carro.
Nessa conﬁguração das carrocerias Campione Invictus DD ainda
foi possível projetar 44 poltronas semi-leito no andar superior e 8
no inferior, mantendo o espaçamento e conforto, sendo este outro
destaque do projeto.

O modelo conta com
44 poltronas semi-leito
no andar superior e
8 no inferior, mantendo
espaçamento e conforto
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Buson, ex-Guichê Virtual,
tem projeção otimista
Mobitech reposiciona marca e aposta na retomada
das viagens e na digitalização do setor
A GUICHÊ VIRTUAL AGORA É BUSON. A startup de mobilidade, fundada em 2013, reposicionou a sua marca com uma nova
identidade visual em meio ao momento de retomada das viagens
pelo Brasil e quer gerar experiências de compras de passagens
ainda mais atrativas para os clientes.
Segundo o CEO da companhia, Thiago Carvalho, a empresa
busca sempre soluções de ponta para que o passageiro possa
embarcar diretamente no ônibus. “Estamos trabalhando intensamente para entregar novas oportunidades de compra e check-in,
possibilitando às pessoas perder menos tempo na rodoviária, em
ﬁlas que não são mais necessárias”.

Apesar da mudança, a Buson traz na bagagem toda a experiência de mercado da antiga marca e uma parceria com mais de 250
empresas, que atendem 70 mil rotas por todo o Brasil. A startup
tem projeções otimistas para o futuro e quer acelerar a digitalização do setor. Recentemente, adotou o pagamento via Pix, que já
representa 30% das operações de pagamento no País.
Entre as inovações para os viajantes, a Buson traz a possibilidade de adquirir mais de uma passagem de ida e volta de uma vez,
atendimento via whatsapp, remarcação de viagens e recebimento
de reembolso, além de descontos exclusivos e taxa grátis na
primeira compra pelo aplicativo, opção que está disponível para
os sistemas Android e iOS.

AVANÇO
A Buson já
embarcou mais de

8 milhões
de pessoas e tem
projeções otimista
com a retomada
das viagens.

Já para as viações parceiras, a empresa disponibiliza diversos
serviços digitais e ﬁnanceiros, como sistema de venda em terminal, conﬁguração de venda online em site de terceiros, carteira
digital para pagamentos entre operadores rodoviários e a viação,
e o sistema de venda no ônibus na hora do embarque via celular.
Novo site
da Buson

