
Oito anos após fusão, 
Garcia e Brasil Sul renovam 
frota e constroem sede
Ônibus de última geração e serviços premium são diferenciais das empresas

O GRUPO VIAÇÃO GARCIA BRASIL SUL acaba de completar 
oito anos da fusão de suas empresas comemorando conquistas. 
Desde 2014, foram adquiridos 675 ônibus em um investimento    
de R$ 440 milhões. Deste total, 118 foram comprados somente no 
ano passado, colocando a frota de 800 veículos entre as mais no-
vas do País. Além disso, uma moderna sede de 16 mil m² está sen-
do construída em Londrina (PR), com aporte de R$ 40 milhões, e 
uma garagem foi recentemente inaugurada em Maringá (PR),   
com recursos de R$ 25 milhões. 

O presidente José Boiko e o vice-presidente Estefano Boiko Jr. 
comemoram os resultados obtidos nesses anos e projetam o 
retorno do movimento aos níveis pré-pandemia. Com 2,5 mil 
colaboradores e transporte médio de 22 milhões de passageiros ao 
ano, o Grupo aguarda a regulamentação da nova lei do setor para 
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traçar as estratégias de médio e longo prazo. “Queremos entender 
como será o novo cenário do transporte rodoviário terrestre para 
adequarmos as nossas projeções e seguirmos neste ritmo de cres-
cimento”, adianta Estefano.

  Foi esse olhar lúcido sobre o mercado que propiciou a empresa 
superar o período mais duro da pandemia.   Com uma frota que 
garante conforto de primeira classe, segurança avançada e medi-
das de biosegurança, incorporou em suas viagens uma faixa de 
público do transporte aéreo e, graças a uma política de inovação, 
viu as vendas digitais avançarem nesse período. Em 2019, elas 
representavam 24,5% do faturamento. Em 2021, chegou a 33,3%.

História de superação
Em 2014, a Garcia completava 80 anos em meio a uma grave 

crise financeira. A Brasil Sul, criada em 2004, estava em franca 
ascensão. A fusão se deu de modo pouco convencional: a empresa 
de menor porte adquiriu a sua maior concorrente, a Viação Garcia, 
e o resultado que se vê agora é uma sólida companhia reinventa-
da, cobrindo destinos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Para-
ná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 
“O sucesso deve-se também ao comprometimento dos colabora-
dores. Passada a surpresa inicial, entenderam que a empresa 
superaria os desafios e se tornaria mais sólida, como ocorreu”, 
observa José Boiko.

Estefano Boiko Jr, 
vice-presidente do 
Grupo Viação Garcia 
e Brasil Sul 





Buson está entre as 
principais e-commerces de 
turismo, segundo consultoria
Empresa é parceira do setor rodoviário com soluções 
que facilitam e otimizam o processo de vendas

SEGUNDO O RELATÓRIO “SETORES DO E-COMMERCE no 
Brasil”, elaborado pela consultoria Conversion, o setor de turismo 
teve um crescimento de 3% no início do ano em tráfego na inter-
net e a Buson foi uma das e-commerces de turismo com uma das 
maiores adesões em 2022.   A empresa de tecnologia é parceira de 
mais de 250 viações no Brasil e a plataforma Buson Suíte vem se 
destacando pelas soluções oferecidas ao mercado rodoviário.

Com a ferramenta, as vendas online passam a ser acompanha-
das em tempo real com suporte 24 horas para o passageiro, tor-
nando a experiência de compra mais rápida e intuitiva. Os pontos 
de venda também ganham rapidez uma vez que a partir da 
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solução SaaS, atrelada aos melhores serviços de Cloud Computing, 
permite a venda de bilhetes em lotes para estudantes, idosos ou 
até mesmo parceiros de forma 100% digital sem necessidade de 
impressão das passagens.  

A plataforma Buson Suíte também oferece ao parceiro a criação 
de uma conta digital gratuita para facilitar os processos financei-
ros com a possibilidade de pagamentos com códigos de barras, 
verificar o status de pagamentos e até mesmo consultar as infor-
mações referentes à transação. Esse processo também permite o 
pagamento de comissões para agências. 

Outra solução da Buson para os operadores é a Venda Embarca-
da, um sistema voltado para o motorista e que possibilita a emis-
são de bilhetes eletrônicos durante as viagens. Ele é totalmente 
integrado sistema de vendas do balcão e ao MONITRIIP (Sistema 
de Monitoramento do Transporte Rodoviário Interestadual e 
Internacional Coletivo de Passageiros).

Para contratar a solução, as empresas podem optar por dois 
tipos de plano com a possibilidade de cancelamento gratuito a 
qualquer momento. Atualmente, a Buson conecta o viajante com 
mais de 70 mil rotas por todo país, já tendo embarcado mais de     
8 milhões de passageiros desde sua fundação.
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https://www.buson.com.br/suite/
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