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Confira a lista de convocados 
no Vestibular da Fatec

A lista de convocados da Fatec 
já está no site com a classifica
ção geral dos candidatos do pro
cesso seletivo das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) do Estado de 
São Paulo para o primeiro semes
tre de 2019. A relação traz a pri
meira lista de convocados para 
matrícula. A informação também 
pode ser conferida na unidade 
onde o candidato deseja estudar.

Se as vagas oferecidas não 
forem preenchidas na primeira 
chamada, a segunda lista será 
divulgada somente na faculdade 
no dia 14 de janeiro.

Informações para a matrícula:

Os convocados devem fazer 

a matrícula na secretaria da 
Fatec onde pretendem estu
dar, no horário definido pela 
unidade de ensino nos dias re
lacionados abaixo, desde que 
não seja feriado municipal 
na cidade onde a Fatec está 
localizada.

Confira o calendário:

10 e 11 de janeiro de 2019: 
matrícula da 1ª lista dos 
convocados;

14 de janeiro de 2019: divul
gação dos convocados da segun
da lista, nas respectivas Fatecs; 

15 de janeiro de 2019: ma
trícula para os candidatos da se
gunda lista.

Documentos para matrícula:

Para efetivar a matrícula, 
o candidato deve entregar uma 
foto 3x4 recente e cópia auten
ticada em cartório ou cópia sim
ples acompanhada do original 
de cada um dos seguintes docu
mentos: certificado de conclu
são do Ensino Médio ou equiva
lente; histórico escolar completo 
do Ensino Médio ou equivalen
te; certidão de nascimento ou ca
samento; carteira de identidade 
(RG); cadastro de pessoa física 
(CPF); título de eleitor, para os 
brasileiros maiores de 18 anos, 
com o comprovante de votação ou 
certidão de quitação eleitoral; do
cumento de quitação com o servi
ço militar, para brasileiros maio
res de 18 anos, do sexo masculino.

O candidato que ingressou no 
Sistema de Pontuação Acrescida 
pelo item escolaridade pública 
deve apresentar histórico escolar 
ou declaração escolar, compro
vando que cursou integralmente 
o Ensino Médio ou EJA na rede 
pública municipal, estadual ou 
federal, com detalhamento das 
escolas onde estudou.

Caso o candidato preten
da obter aproveitamento de es
tudos em disciplinas já concluí
das em outro curso superior, 
deve apresentar a documenta
ção referente à carga horária, 
ementa e programa da discipli
na cursada e histórico escolar 
da instituição de ensino supe
rior de origem.

Foto: Divulgação

Fatec divulgou no site a lista de convocados

HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 11/1 a 17/1

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Esta fase é negativa para você, mas como tudo passa esta 
fase também passará dentro de poucos dias. Mas agora 
tome cuidado com notícias falsas, com pessoas que se di-
zem amigas e cuide da saúde.

Boa influência para desenvolver sua inteligência e para 
tratar de assuntos ocultos. Todavia deverá evitar aciden-
te e extravagâncias que possam prejudicá-lo física e mo-
ralmente. Este não é o melhor momento para impor o seu 
ponto de vista.

Você pode sentir um apreço especial pela literatura, artes 
e por todas as pessoas envolvidas nesse campo. Procure 
cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que 
não lhe digam respeito. Sentirá necessidade de ser mais 
amado e mais compreendido.

Período em que terá muito sucesso ao tratar com auto-
ridades civis e na solução de seus problemas profissio-
nais, financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas 
será bem sucedido. A ansiedade estará invadindo o seu 
interior.

Procure começar o período com deliberação e propósito 
para conseguir tudo aquilo que deseja no plano amoroso 
e profissional. Se o sucesso de hoje não for completo, terá 
uma fase favorável para levar a bom termo seus objetivos.

Período em que sua moral e reputação estarão em jogo, 
se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. 
Por outro lado, o fluxo será dos melhores para negócios 
relacionados com metais e materiais para construção.

Período em que terá forte magnetismo pessoal, o que con-
tribuirá para o seu sucesso, junto as mais altas personali-
dades de nossa sociedade. O êxito financeiro será óbvio e 
conseguirá obter o que pretende no trabalho.

Muito bom período para fazer novas experiências psíqui-
cas para a assinatura de contratos e às diversões, prazer e 
a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar longas viagens, 
o fluxo favorece.

Ótima influencia astral para os casados ou união, ao noiva-
do, namoro, as novas associações e para lucrar em negó-
cios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com ri-
validades. O seu gosto estará bastante incomum.

Período dos mais felizes ao casamento e as coisas que es-
tão ligadas ao seu coração. Bons lucros devido aos bons 
contatos com o sexo oposto e elevação social através da 
influencia de amigos. Não estranhe se você sentir vontade 
de modificar alguns setores de sua vida.

Você poderá ter algumas decepções neste período hoje. 
Não se deixe enganar. Chances de sucesso profissional e 
social. Período neutro para os nativos de seu signo, com 
alguns imprevistos no setor familiar e profissional, mas 
tudo será facilmente resolvido.

Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que preten-
da realizar neste período, pois, esforçando-se, conseguirá 
resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal será 
reconhecida e recomendada por alguém.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Capítulo 94 - Segunda-feira
Alain não acredita que a Guardiã da casa de Julia 
tenha morrido. André garante à Guardiã que em 
breve ela se libertará do casarão. Isabel repreen-
de Priscila por pegar sua caixinha de música. Cris 
reconhece o objeto na casa de Margot e revela 
que foi um presente de Gustavo para Julia. Dalva 
se preocupa com Margot. Cris inventa para Alain 
que pretende se internar em uma casa de repou-
so, e Sheila ouve. Edméia/ Grace e Ana confortam 
Margot, e Vicente observa as três. Mauro César 
consulta tarô com Zezé e acredita que Mariane vol-
tará para ele. Cris alerta Ana sobre seu casamen-
to com Flávio, e a mulher se preocupa com a filha. 
Priscila e Alain se aproximam. Para afastar Cláudio, 
Josi beija Hugo, e Pat vê os dois. Hugo revela a 
Margot notícias sobre Pedro. Isabel provoca Cris.

Capítulo 95 - Terça-feira
Cris discute com Alain e termina o noivado com 
o diretor. Alain se irrita com Isabel. Priscila se pre-
ocupa com Cris. Cris afirma a Dalton que precisa 
voltar ao passado e revela que deixou o filme de 
Alain. Cris pede que André cuide de Ana e Margot. 
Alain pede que Bola adie a gravação das cenas 
de Cris. Mariane confessa a Josi que teme perder 
Marcelo. Sheila comenta com Josi e Mariane que 
Cris pode se afastar do filme. Cris/Julia volta ao 
passado e fala com Bendita que precisa encontrar 
Danilo. Sheila seduz Bola. Hugo beija Pat, que se 
sensibiliza. Gustavo garante a Cris/Julia que a aju-
dará a descobrir sobre o relacionamento de Danilo 
e Maristela. Américo aposta no jogo mais uma vez. 
Gustavo e seus capangas ameaçam Danilo.

Capítulo 96 - Quarta-feira
Os capangas exigem que Danilo deixe Rosa 
Branca, e Gustavo, escondido, comemora. Alain 
confronta a Guardiã no casarão de Julia. Cris/
Julia conforta Piedade. Gustavo orienta Otávio a 
dar continuidade a seu plano de afastar Danilo. 
Hildegard tem um mau pressentimento e comen-
ta com Lucas. Alain procura Dalton e pede notícias 
de Cris. Mariane afirma a Josi que acabará como a 
protagonista do filme de Alain. Michele provoca Pat 
por causa de Hugo. Gustavo inventa para Cris/Julia 
que Danilo deixou Rosa Branca. Hildegard garan-
te a Cris/Julia que ela não sabe do que Eugênio é 
capaz. Margot sofre, e Vicente revela que ela terá 
uma surpresa. Cris/Julia encontra Maristela.

Capítulo 97 - Quinta-feira
Cris/Julia descobre o segredo de Maristela. 
Gustavo suborna Graça para que ela diga a Cris/
Julia que Danilo a deixou, e Teresa ouve. Otávio 
questiona um enfermeiro sobre o estado de saúde 
de Danilo. Isabel faz insinuações sobre Cris para 
Ana e Flávio. André afirma a Ana que Cris ficará 
bem. Ana conversa com Margot sobre a situação 
de sua filha. Isabel exige que Priscila fique longe 
de Cris. Cris/Julia revela a Dora sobre sua visita a 
Maristela, e a moça sugere que a amiga faça uma 
consulta com Graça sobre Danilo. Hildegard con-
fronta Gustavo por conta dos quadros de Danilo. 
No presente, em Lisboa, Daniel admira o quadro 
de Julia, pintado por Danilo.

Capítulo 98 - Sexta-feira
Daniel fica intrigado com o quadro de Danilo. 
Gustavo afirma a Cris/Julia e Dora que Lucas tem 
um relacionamento com Hildegard. Otávio dá di-
nheiro ao enfermeiro para que mantenha Danilo 
vivo. Isabel pede que Sheila pressione Bola sobre 
notícias de Cris. A Guardiã permite que Edméia/ 
Grace entre no quarto de Julia. Edméia/ Grace 
conclui que o espelho de Julia é um portal para 
outra dimensão. Hildegard exige que Eugênio en-
contre Danilo. Vitor vê Américo com o dinheiro do 
jogo e repreende o pai. Américo cobra de Margot 
o paradeiro de Cris. Piedade teme que Eugênio 
possa ter feito mal a Danilo. Daniel vai a uma con-
sulta com uma terapeuta.

Capítulo 99 - Sábado
Alain não acredita que a Guardiã esteja morta e afir-
ma a Bola que investigará o caso. Daniel revela na 
terapia que o quadro de Danilo é o mesmo retrato 
que o assombra. Augusto garante a Hildegard que 
encontrará Danilo. Dora consegue descobrir com 
Otávio o paradeiro de Danilo. Otávio confessa a 
Gustavo que revelou a Dora sobre Danilo, e o mar-
quês briga com o irmão. Gustavo leva Cris/Julia até 
o hospital, mas os dois descobrem que Danilo já 
não está mais no local. Alain procura Margot e de-
cide nomear Mariane como a protagonista de seu 
filme. Jorge se interessa por Marina, e Mauro César 
alerta o colega. Cris/Julia diz a Eugênio que aceita-
rá o pedido de noivado de Gustavo. Augusto deixa 
Danilo aos cuidados de Madre Joana. 

Capítulo 144 - Segunda-feira
Lúcio não gosta de ver a manifestação popular 
em prol da Samvita. Vanda avisa a Petra que não 
sairá da Criotec enquanto Teófilo não confirmar 
que foi conduzido à empresa por sua vontade. 
Mateus pede a Waleska que não se envolva com a 
família de Dom Sabino. Carmen diz a Livaldo que 
só o perdoará se ele retirar a ação que questiona 
a patente do adubo. Mateus ordena que Teófilo 

seja libertado e avisa a Petra que eles precisam de 
base legal para conseguir a tutela de toda a famí-
lia. Lúcio comunica a Dom Sabino que a decisão 
judicial para autorizar a implosão da Samvita foi 
expedida. Elmo pede Miss Celine em casamen-
to. Betina fica tensa quando escuta Lúcio pedir 
a Mariacarla o inquérito completo sobre a morte 
de Emílio. Dom Sabino agradece as pessoas que 
apoiaram a manifestação pela Samvita. O coman-
dante da Polícia ameaça os manifestantes, caso 
eles não cumpram a ordem de deixar o local.

Capítulo 145 - Terça-feira
Marocas avisa a Agustina sobre um possível con-
fronto com os policiais e pede à mãe que reze por 
eles. Elmo se nega a atender Mariacarla em sua 
padaria. Rodney avisa a Lúcio que implodirá o pré-
dio assim que a área for isolada. Vanda comunica 
a todos que a implosão do prédio está suspensa. 
Livaldo escuta Rodney avisar a Lúcio que coloca-
rá o prédio da Samvita abaixo assim que o empre-
sário autorizar. Vanda comunica que Livaldo retro-
cedeu no processo da patente do adubo. Samuca, 
Marocas e Carmen decidem ir ao local para aler-
tar os presentes sobre o perigo que correm ao es-
tarem próximos ao prédio da empresa. Carmen 
orienta Elmo a fechar a padaria e mandar todo 
mundo embora do local. Samuca e Marocas avis-
tam o carro de Rodney e cercam o veículo. Lúcio 
autoriza Rodney a implodir o prédio da Samvita.

Capítulo 146 - Quarta-feira
Samuca e Marocas conseguem impedir que 
Rodney acione o detonador. Rodney é levado pe-
los policiais. Dom Sabino fica surpreso ao des-
cobrir que foi Livaldo quem alertou sobre a im-
plosão. Samuca e Marocas enfrentam Lúcio e 
Betina. Petra afirma a Helen que Marino, Teófilo e 
Marocas têm a variante do vírus da varíola. Vanda 
avisa a Menelau e Cecílio que eles podem voltar a 
ser mantidos em quarentena na Criotec para se-
rem estudados. Paulina garante a Barão que es-
tará a seu lado durante o julgamento. Miss Celine 
e Elmo convidam Marocas e Samuel para serem 
seus padrinhos de casamento. Livaldo deixa para 
Samuca a patente original do adubo. Lúcio chan-
tageia Petra para conseguir uma amostra do vírus. 
Samuca propõe fugir com Marocas.

Capítulo 147 - Quinta-feira
Marocas diz a Samuca que não pode abando-
nar a família. Petra recusa a proposta de Lúcio. 
Mariacarla avisa a Lúcio que Livaldo retirou a 
ação que movia contra Samuca. Miss Celine con-
ta a Marocas que Kiki e Nico foram impedidas de 
dar início ao ano letivo. Helen não aprova as ati-
tudes de Petra e Mateus contra os congelados. 
Cecílio tem sua carroça apreendida por um poli-
cial e é afastado da presidência da cooperativa. 
Padre Luís avisa a Agustina que ela está proibida 
de frequentar a igreja. Petra impede que Marocas 
saia da Criotec. Lúcio contrata Florêncio para rou-
bar uma amostra do vírus na Criotec. Paulina e 
Barão encontram um cartaz ofensivo próximo à 
loja da Kikinico. Um Oficial de Justiça apresenta 
uma notificação avisando que a Kikinico deve ser 
fechada. Samuca exige que Petra liberte Marocas.

Capítulo 148 - Sexta-feira
Marocas fica abalada quando Helen conta que 
o vírus da varíola foi encontrado em seu sangue. 
Vanda comunica a Carmen que a confissão de 
Livaldo possibilitou a recuperação da Samvita. 
Mateus liberta Marocas. Barão deixa claro a 
Florêncio que ele mudou de vida e agora atende 
pelo nome de Adan. Marocas conta a Samuca so-
bre o vírus. Marocas anuncia à família que todos 
pensam que eles são portadores de uma doença 
contagiosa. Damásia, Menelau e Cecílio enfrentam 
Mateus. Damásia aceita o convite de Elmo para 
ser sua sócia na padaria. Elmo avisa a Samuca 
que Rafael acampou na Samvita. Paulina fica ad-
mirada ao ver as gêmeas convencendo as pes-
soas a entrarem na loja. Lúcio recebe Herberto. 
Mateus avisa a Petra que o Estado detém a tute-
la da família Sabino Machado e seus agregados.

Capítulo 149 - Sábado
Helen escuta Petra confabulando com Mateus 
sobre a quarentena das pessoas congeladas. 
Herberto exige a cabeça de Mariacarla para fa-
zer a manipulação do vírus a pedido de Lúcio. 
Samuca e Marocas decidem se unir a Rafael em 
seu acampamento. Eliseu emociona com seu de-
poimento no processo a favor da Samvita. Samuel 
avisa a todos que a Samvita foi recuperada. Helen 
informa a Vanda que Petra e Mateus consegui-
ram a tutela dos congelados. Marocas ajuda Miss 
Celine a se arrumar para o casamento. Petra pede 
a Dom Sabino uma reunião com a família e agre-
gados. Mateus demonstra não concordar com a 
estratégia de Petra para abordar a família de Dom 
Sabino. Miss Celine e Elmo se casam. Oficiais da 
Marinha cercam a mansão de Dom Sabino.

 
Capítulo 55 - Segunda-feira
Judith aconselha Gabriel a conversar com os 
guardiães sobre o poder da fonte. Valentina con-
vence Olavo a financiar a instalação da ante-
na de telefonia em Serro Azul. Marilda confron-
ta Eurico, que passa mal. Autorizada por León, 
Judith revela a Gabriel que Valentina sabe do po-
der curativo da fonte e revela que Sampaio aten-
tou contra sua vida. Júnior conta a Luz que de-
cidiu instalar uma biblioteca na escola para as 

crianças. Valentina avisa a Eurico que Olavo de-
seja conversar com ele. Mirtes aceita conversar 
com João Inácio, Aranha e Stella sobre o futuro de 
Guilherme. Luz se surpreende com o comporta-
mento de Júnior. Geandro espreita o convento em 
que Lourdes Maria está. Guilherme opta por tra-
balhar com Tobias para continuar morando com 
Mirtes, e João Inácio e Stefânia sofrem. Clotilde 
permite que Feliciano participe da inauguração de 
seu restaurante. Após conversar com Cardoso, 
Machado comunica a Rita que Leonardo pode ini-
ciar seu filme. Nicolau não gosta de ver Diana com 
Walid. Gabriel confronta Valentina.

Capítulo 56 - Terça-feira
Valentina declara guerra contra Gabriel e cho-
ra nos braços de Marcos Paulo. Rivalda comen-
ta com Diana sobre a beleza de Walid. Júnior 
pede que Eurico financie a biblioteca planejada 
para o grupo escolar. Geandro planeja o resga-
te de Lourdes Maria do convento. Milu descon-
fia da desculpa de Eurico para não comparecer 
à reunião da Irmandade. Nicolau confronta Walid 
sobre Diana. Sóstenes observa a aproximação 
de Luz e Júnior e alerta Gabriel. Gabriel anuncia 
aos guardiães que protegerá a fonte de Valentina. 
Valentina orienta Eurico a ser seu espião na 
Irmandade. Ondina desconfia do comportamen-
to de Machado. Machado comenta com Rita seu 
receio de ser chantageado por Valentina. Olavo 
aconselha Laura a não se aproximar de Gabriel. 
Firmina treina Guilherme para o trabalho. Maltoni 
pergunta por Elisa para Jurandir. Geandro resga-
ta Lourdes, que o beija. Sampaio atropela León.

Capítulo 57 - Quarta-feira
Neide denuncia Sampaio pelo atropelamento de 
León. Luz tem um mau pressentimento sobre 
León, e Sóstenes tenta acalmar a neta. Maltoni 
pede que Luz converse com Elisa. Neide leva León 
para o casarão de Gabriel, e Judith afirma que cui-
dará do gato. Marilda sofre com a falta da água 
da fonte para seu rejuvenescimento. Marcos Paulo 
se apresenta no cabaré de Ondina, e Robério fica 
encantado. Judith e Gabriel usam a água da fon-
te para curar León. Firmina repreende Neide por 
seu envolvimento no caso de León. Geandro 
abriga Lourdes em uma cabana, e os dois aca-
bam ficando juntos. Luz incentiva Elisa a lutar por 
seu amor por Maltoni. Jurandir surpreende Milu. 
Gabriel teme que Valentina atente contra sua vida. 
Lourdes afirma a Geandro que não voltará a ficar 
com ele. Judith questiona Gabriel sobre Luz.

Capítulo 58 - Quinta-feira
Gabriel afirma a Judith que Luz pode ir ao casa-
rão recolher livros para a biblioteca. Gabriel reve-
la aos guardiães o ocorrido com León, e orien-
ta Machado a intimar Sampaio a depor. Valentina 
alerta Sampaio para negar o crime na delegacia. 
Laura e Olavo vão para São Paulo. Marilda subor-
na Robério para conseguir água da fonte. Neide 
confronta Sampaio na delegacia. Eurico paga 
Ypiranga para iniciar a obra de instalação da an-
tena de telefonia. Lourdes confronta Socorro. 
Geandro diz a Júnior que tentará esquecer 
Lourdes Maria. Robério despista Judith e conse-
gue a água da fonte para Marilda. Neide exige ex-
plicações de Judith e Gabriel sobre a melhora de 
León. León intimida Valentina. Valentina procura 
Machado. Luz e Júnior vão ao casarão de Gabriel.

Capítulo 59 - Sexta-feira
Gabriel se incomoda com a presença de Júnior, 
que provoca o rapaz. Valentina chantageia 
Machado, e Rita de Cássia devolve as lingeries 
da empresária. A juventude de Marilda é restabe-
lecida, e Geandro se espanta com a aparência da 
mãe. Nicolau desconfia quando Rivalda fala sobre 
Afrodite. Liliane conclui que Jurandir está atormen-
tado por seus sentimentos por Milu. Marilda provo-
ca Mirtes. Ypiranga e Scarlet planejam lucrar com 
a instalação da antena de telefonia. Socorro ame-
aça Lourdes, que decide sair de casa. Elisa con-
versa com Jurandir sobre Maltoni, e acredita que 
o pai fará algo contra Luz. A pedido de Valentina, 
Jorge entrega as lingeries de Machado a Ondina. 
Jurandir tem um arroubo e beija Milu, que se de-
sespera e pede ajuda a Ondina. Machado e 
Ondina conversam sobre Valentina. Clotilde ques-
tiona os conhecimentos de Firmina. Mirtes desco-
bre o vídeo que Leonardo fez de Marilda. Elisa bei-
ja Maltoni. Lourdes pede que Alfredo a leve até 
São Paulo. Ondina confronta Valentina.

Capítulo 60 - Sábado
Ondina amedronta Valentina e diz que León prote-
gerá a Irmandade. Luz comenta com Sóstenes so-
bre um livro antigo que viu no casarão de Gabriel. 
Júnior conta a Marilda e Eurico que Geandro so-
fre por um amor impossível. Socorro se desespe-
ra com a ausência de Lourdes Maria. Geandro vê 
quando Lourdes e Alfredo rumam para São Paulo. 
Ondina conversa com Gabriel, que anuncia que 
fará um teste de confiança com Eurico. Neide 
revela a Clotilde a história sobre sua filha perdi-
da. Machado apresenta Cardoso como suposto 
produtor do filme de Leonardo, e Rita desconfia. 
Stella propõe a Aranha organizar um almoço de 
família. Mirtes afirma a Guilherme que o plano dos 
dois dará certo. Ondina provoca Sampaio, expon-
do seus sentimentos por Valentina. Luz questio-
na Judith sobre o livro antigo de Egídio. Geandro 
vai para São Paulo atrás de Lourdes, e Marilda se 
desespera. Todos se preparam para a inaugura-
ção do restaurante de Tobias. Feliciano se oferece 
para acompanhar Valentina ao restaurante.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.

Venda de passagens de ônibus pela 
internet cresce 60% no fim de ano
A compra online de passa

gens de ônibus apresenta um 
crescimento de 60% para os fe
riados de Ano Novo quando 
comparada com o mesmo perí
odo de 2017, segundo levanta
mento da ClickBus, platafor
ma líder em vendas online de 
passagens rodoviárias. Os des
tinos mais buscados pelos bra
sileiros que compram suas pas
sagens de ônibus pela internet 
para essa datas são, além do Rio 
de Janeiro, cidades como São 
Paulo, Florianópolis e Curitiba.

O aumento nas vendas neste 
fim de ano se dá porque as pes
soas estão se antecipando cada 
vez mais para garantir suas 
passagens de ônibus através da 
compra online. Para efeito de 
comparação, o preço da viagem 
de ônibus está muito mais ba
rato em relação à de avião nes
te período de alta temporada, já 
que os preços da passagem ro
doviária não flutuam de acor
do com a demanda. São Paulo  
Rio de Janeiro, principal trecho, 
está até 270% mais caro para 
viajar de avião.

E o ecommerce do setor ro
doviário no Brasil ganha cada 
vez mais importância e represen
tatividade no contexto do País. 

A venda online de passagem de 
ônibus representa, atualmente 
6% do total rodoviário chegando 
a quase R$ 1 bi. A expectativa é 
que até o fim de 2018 a represen
tatividade do online chegue a 7%. 
Essa porcentagem é uma evolu
ção orgânica do ecommerce ro
doviário, de acordo com estima
tivas da ClickBus.

A quantidade total de pas 

sagens vendidas por ano faz 
com que o tamanho do merca
do rodoviário alcance R$ 15 bi, 
representando 2/3 do aéreo, que 
tem um tamanho de mercado de 
R$ 26 bi. Encontre mais dados 
a respeito do setor rodoviário 
no Estudo eRodoviário reali
zado anualmente pela Clickbus: 
http://www.clickbus.com.br/
glossario/erodoviario
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Aumento das vendas das passagens de ônibus chega a 60% 


