
Praxio cria ebook 
com perspectivas para 
futuro da mobilidade
Empresa também desenvolverá ações conjuntas com o setor de transporte

A PARTIR DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS no evento 
Mobility Future, Valmir Colodrão, CEO da Praxio, promove reu-
nião pós-evento e estuda plano de ação para contribuir de forma 
estratégica com tecnologia e inovação para melhorar a mobilidade.

Mais de 50 executivos de transportes dos segmentos urbano, 
rodoviário e fretamento, além de presidentes de Associações e 
Federações, contribuíram para o mapeamento de dores e necessi-
dades do setor rodoviário no evento Mobility Future: Construindo 
o Futuro da Mobilidade,   que aconteceu no dia 7 de abril, promo-
vido pela Praxio, empresa especializada em so�ware de gestão 
para o transporte e unidade especialista em mobilidade da nstech.

Agora, o amplo debate sobre economia, sustentabilidade e expe-
riência dos clientes é compartilhado com o mercado em conteúdo 
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completo sobre o evento. Em seu lançamento, no dia 12 de maio, 
Valmir Colodrão, CEO da Praxio, reuniu os participantes para 
alinhar questões levantadas e discutir os próximos passos. 

“Estamos comprometidos com o que foi abordado e vamos 
trabalhar ativamente para alcançar o cenário da mobilidade que 
vislumbramos. É visível que a tecnologia tem papel fundamental 
nessa trajetória. Esse ebook será distribuído para todas as pessoas 
ligadas a mobilidade, sem restrição, pois queremos contribuir para 
melhorar a mobilidade brasileira e consideramos que a Praxio tem 
papel relevante nesse movimento’’, afirma Colodrão

O ebook sobre o evento Mobility Future: Construindo o Futuro 
da Mobilidade engloba o cenário do setor rodoviário na mobili-
dade do Brasil, as principais dores e necessidades do setor, e os 
insights gerados a partir de discussões com os stakeholders que 
estiveram presentes no evento. 

Para baixar o ebook, basta acessar:  
h�ps://materiais.praxio.com.br/mobility-future
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Fundada em 
maio de 1972, 
a Sinart passou 
a atuar em mais 
de 60 unidades 
de negócios 
em todo o País

Administradora de terminais de passageiros planeja novas melhorias 
de seus empreendimentos em Salvador, Cuiabá e São Luís do Maranhão

A SINART CELEBRA CINCO DÉCADAS como uma das referên-
cias em gestão de terminais de passageiros no Brasil.   A organiza-
ção planeja, este ano, uma nova expansão dos negócios, além do 
aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos milhões de passagei-
ros que utilizam as suas rodoviárias e aeroportos todos os anos. 
Fundada em maio de 1972, tendo como ponto de partida a cons-
trução e gestão do Terminal Rodoviário de Salvador, na Bahia 
(hoje, o terceiro maior em movimentação operacional no País), a 
organização passou a atuar em mais de 60 unidades de negócios 
no Brasil e conta com um time de mais de dois mil colaboradores.

Com o slogan “Servir Sempre, Mais e Melhor”, a organização 
marca sua trajetória desenvolvendo uma política de gestão res-
ponsável e antecipando-se às melhores práticas, com o propósito 
de manter sempre sua atuação proativa, alicerçada no talento de 
uma equipe de profissionais comprometidos com a entrega de 
resultados consistentes para os clientes e empresas parceiras. 
"Temos consciência de nosso papel na sociedade e de nossa 
responsabilidade social, desenvolvendo e apoiando uma série de 

Sinart completa 50 anos 



atividades sociais e comunidades.                                                Acre
ditamos muito na força interna dos 
nossos colaboradores, que, atuando 
com ética, determinação e foco no 
cliente, conduzirão a Sinart ao rumo 
da sobrevivência, crescimento e per-
petuidade”, destaca Eduardo Pedreira, 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração e da Organização Sinart. 

Segundo Pedreira, as parcerias com os órgãos públicos também 
têm sido uma das metas da organização, com a finalidade de con-
tribuir para a modernização de serviços de transporte. Desta for-
ma, a Sinart prevê reformas e melhorias, ainda este ano, como, por 
exemplo, a construção do novo Terminal Rodoviário de Salvador, 
que já está em andamento, bem como a reforma prevista para os 
Terminais Rodoviários de Cuiabá, no Mato Grosso, São Luís, no 
Maranhão e outros Terminais, que já começaram a receber inves-
timentos em melhorias para modernização dos equipamentos.

A Sinart é uma das apoiadoras da Abrati na campanha Maio 
Amarelo e, na última semana, distribuiu cartazes com as mensa-
gens da ação nas áreas de acesso ao público de suas rodoviárias. 

Com o slogan 
“Servir Sempre, 
Mais e Melhor”, a 
organização conta 
com mais de 2 mil 
colaboradores

A Sinart é uma 
das apoiadoras da 

Abrati na campanha 
Maio Amarelo 
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