
Fusão da Praxio com a 
NSTech amplia soluções em 
tecnologia para o setor de 
transporte de passageiros
Empresas receberam aumento de capital de 
R$ 500 milhões e buscam acelerar crescimento

Valmir Colodrão,
CEO da Praxio
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A PRAXIO, HUB DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA para o 
transporte rodoviário de passageiros e cargas, e a NSTech, maior 
plataforma de tecnologia para logística do País, anunciaram uma 
fusão que permitirá criar o mais completo ecossistema de empre-
sas de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina.  
As companhias promoveram ainda um aumento de capital da 
ordem de R$ 500 milhões, liderado pela SK Tarpon, por meio da 
Niche Partners – polo da gestora focado em investimentos em 
empresas líderes em mercados de nicho - e da Greenbridge, 
gestora de private equity, que investe globalmente em empresas 
de tecnologia.

A Praxio é uma das principais parceiras em sistemas de gestão  
das empresas rodoviárias de passageiros e vem tendo papel 



EXPANSÃO

Com a fusão, 

a empresa 

espera ampliar 

ainda mais as 

soluções para 

o segmento e 

expandir os 

negócios.  

importante na área de tecnologia e inovação do setor, como    
mostrou a Revista Abrati de junho. Recentemente, a Viação Santa 
Cruz migrou toda sua operação para o ERP da Praxio. 

“Hoje, somos ERP, TMS, WMS, DMS, 3PL, Marketplace e gestão 
multicanal de vendas de passagens, além de diversos recursos 
móveis que agilizam a operação e melhoram os resultados dos 
nossos clientes. Agora, com a NSTech, ampliamos o trabalho para 
sermos referência em transporte, logística e mobilidade”, afirma 
Valmir Colodrão, CEO da Praxio.

A fusão também permitirá à NSTech ampliar a sua liderança de 
mercado para logística e mobilidade na América Latina  e comba-
ter um dos principais gargalos para o desenvolvimento do Brasil:  
a ineficiência na malha de transportes. Segundo a empresa, parte 
importante desse desafio pode ser suprida por meio da tecnologia, 
que ajuda as empresas a terem mais produtividade, além de 
mitigar problemas como roubos e acidentes. 





Operadoras renovam frota e 
fortalecem aposta do mercado 
no turismo rodoviário

AS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS seguem 
renovando a frota para oferecer a melhor experiência aos clientes 
na retomada das viagens. O Grupo Comporte, que reúne a Expres-
so Itamarati, Expresso União e Viação Princesa do Norte, anun-
ciou, no início deste mês, a aquisição de 21 novos ônibus rodoviá-
rios do modelo Comil Invictus DD, equipados com chassi Merce-
des-Benz para operação em linhas regulares.

Já o Grupo JCA, com forte atuação nas regiões Sudeste e Sul do 
Brasil, começou a receber parte dos 271 ônibus da sua renovação 
de frota para as empresas 1001, Catarinense e Cometa. Os veículos 
de modelo rodoviário contam com carroceria Busscar e chassis 
Scania, Mercedes-Benz e Volkswagen.

Dados da ClickBus apontam para crescimento de 55% 
nas viagens rodoviárias para o segundo semestre de 2021



INVESTIMENTO

A Abrati prevê 

um aporte do 

setor acima de

R$ 3 bilhões 

até 2023 tanto 

na renovação 

de frota quanto 

em benefícios 

para os viajantes.

Ainda no ano passado e no início de 2021, empresas como a 
Reunidas Paulista, Águia Branca, Viação Garcia-Brasil Sul e Boa 
Esperança também fizeram investimentos.

Apesar de ser uma rotina do setor, a aquisição de novos ônibus 
chama a atenção pela disposição das empresas de ônibus em 
superar o momento de crise com a pandemia.  O turismo rodoviá-
rio é uma das apostas do Ministério do Turismo para o retorno das 
atividades turísticas e tem uma tendência de crescimento de 55% 
já para o segundo semestre deste ano segundo dados da ClickBus.

A Abrati prevê grandes investimentos. Os serviços agregados e 
programas de recompensas serão ampliados. Esse tema será abor-
dado na próxima edição da Revista Abrati, com detalhes de como 
as empresas rodoviárias de passageiros estão trabalhando para 
conquistar cada vez mais clientes. 




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

