
Operadora gaúcha é a primeira a receber veículos do novo 
modelo, que percorrerão uma das linhas mais longas do país

A VIAÇÃO OURO E PRATA INICIOU EM JANEIRO, no           
Rio Grande do Sul, a circulação do primeiro ônibus rodoviário 
Marcopolo Paradiso G8 1350. A grande novidade, no entanto, 
ficou para março, quando a nova frota irá operar uma das linhas 
mais longas do Brasil (Porto Alegre X Belém), perfazendo seis 
estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso e Pará), em um trajeto de mais de quatro mil 
quilômetros.

“A parceria com a Ouro e Prata é muito forte e a escolha pelo 
Paradiso 1350 para a linha Porto Alegre X Belém deu-se pela 
versatilidade, eficiência e robustez do modelo para enfrentar os 
rigores das estradas das regiões Nordeste e Norte”, destaca Ricardo 
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Portolan, diretor de Operações Comerciais MI e Marketing da 
Marcopolo.

“Optamos por colocar o novo modelo em nossa maior operação 
para proporcionar ainda mais comodidade e bem-estar ao cliente”, 
reforça Carlos Bernaud, diretor de Operação da Ouro e Prata.

  De fato, grandes distâncias não são um desafio para o novo 
modelo produzido pela Marcopolo, que foi projetado para atender 
linhas longas e serviços de turismo.   Ele possui amplo bagageiro, 
que permite a combinação de transporte de malas e de encomen-
das, tem capacidade para 42 passageiros em poltronas semileito 
1060 com tomadas USB, sistema de ar-condicionado Valeo 
CC356W e três monitores em alta definição no salão. Conta ainda 
com sistemas anti-incêndio Fire Pro, de desinfecção no sanitário e 
no ar-condicionado por luz ultravioleta e dispenser de álcool gel 
na escada de acesso ao salão de passageiros.

Assim como os demais modelos da Geração 8 Marcopolo, o 
modelo possui, entre outras inovações, coeficiente aerodinâmico 
11% melhor, gerando economia de combustível de até 3% e, conse-
quentemente, menor liberação de gases de efeito estufa, além de 
redução do peso da carroceria de cerca de 1,25%, o que aumenta a 
vida útil de componentes do chassi. O novo veículo com chassis 
Mercedes-Benz O500 RSD 2436 EURO 5 6x2 possui 14 metros de 
comprimento total.

O novo modelo da 
Marcopolo foi projetado 
para atender linhas longas 
e serviços de turismo

http://www.rjconsultores.com.br




Praxio ganha nova 
identidade visual
Visando fortalecer o novo posicionamento, marca 
ganha novas cores buscando segmentar cada mercado

A PRAXIO APRESENTA AO MERCADO a sua nova identidade 
visual. Além do tradicional vermelho, a marca ganha nova grade 
de cores - do laranja ao turquesa – e passa a trabalhar sua comu-
nicação de formas distintas para Mobilidade e Logística.

“Nosso objetivo é refletir na comunicação esse novo momento 
que estamos vivendo, com mindset segmentado e ainda mais 
focado no setor”, diz Valmir Colodrão, CEO da Praxio, reforçando 
que essa movimentação é parte de uma evolução sistemática sem 
perder o DNA da empresa, que é a proximidade da tecnologia com 
o dia a dia da operação dos clientes. 

  A apresentação da nova comunicação acontece junto ao lança-
mento oficial do novo site e das novas páginas nas redes sociais, 
cujos assuntos poderão ser vistos sob três aspectos: Institucional, 

Valmir Colodrão, 
CEO da Praxio



Mobilidade e Logística. De acordo com Maryse Cunha, Head de 
Marketing da Praxio, com times de comunicação distintos e 
focados, a empresa passa a trabalhar conteúdos específicos para 
cada setor e em páginas distintas nas redes sociais e no site.

“Estaremos com diferentes endereços no LinkedIn, Instagram    
e Facebook, com informações sobre o mercado, tecnologia e pro-
dutos 100% focados em cada segmento. E, apesar de mantermos   
o site em um único endereço -  -, os conteúdos www.praxio.com.br
estão claramente diferenciados e focados, melhorando a navega-
ção e todo entendimento dos produtos para cada público”, explica.

Reestruturação
A nova identidade visual da Praxio reflete o trabalho de rees-

truturação dos times, que teve início no ano passado, com foco na 
dinâmica dos diferentes mercados e previsão de crescimento de 
20% em 2022. Emerson Grandi, até então COO da empresa, agora 
responde pelo papel de VP (vice-presidente) da unidade de mobi-
lidade, enquanto Raphael Meier, que atuava como Head de Aten-
dimento, responde pelo cargo de VP da unidade de logística. 

http://www.praxio.com.br,



	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

