Guichê Virtual investe na empresa de tecnologia G&M Soluções
Com a realização do aporte, a plataforma online aumenta sua presença no setor rodoviário
São Paulo, maio de 2017 - O Guichê Virtual, empresa líder na venda de passagens de ônibus
online, contando com mais de 100 parceiros, anunciou que irá investir cerca de 6 milhões de
reais na G&M Soluções, empresa de tecnologia especializada em sistemas para o setor
rodoviário.
O movimento anunciado pela companhia ocorre um ano após ter recebido aporte da Kaszek
Ventures, e tem como objetivo estabelecer sua presença no mercado de tecnologia B2B.
“Queremos oferecer soluções inovadoras para o setor de transporte, e contar com a
experiência de mercado da G&M é fundamental dentro dessa visão”, diz Thiago Carvalho,
CEO do Guichê Virtual.
Segundo Alberto Ribeiro, Diretor Comercial e fundador da G&M Soluções, o investimento
recebido será destinado ao desenvolvimento de novos produtos. “A união das empresas
impulsiona novos projetos, apoiada pela capacidade e experiência de uma equipe com mais
de 100 profissionais”, revela Alberto.
Vendas pela internet
Expandir as vendas de passagens de ônibus pela internet, que atualmente representam
cerca de 5% no mercado, é o principal objetivo do Guichê Virtual. “O brasileiro ainda é
acostumado a ir até a rodoviária para adquirir seu bilhete. Nosso desafio é mostrar para as
pessoas que é possível comprar sua passagem sem sair de casa, de maneira fácil e segura”,
completou CEO do Guichê Virtual.
Sobre o Guichê Virtual
O Guichê Virtual é a plataforma independente líder na venda de passagens de ônibus online.
A empresa foi fundada pelos empreendedores Thiago Carvalho, Rodrigo Barbosa e Halyson
Valadão, trio de engenheiros formados pelo Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA), em São
José dos Campos (SP).
No início de 2013, a empresa entrou em operação com capital próprio dos sócios. Três anos
mais tarde, em 2016, recebeu sua primeira rodada de investimentos, liderada pela gestora
de capitais Kaszek Ventures - fundo liderado por Hernan Kazah e Nicolas Szekasy,
Cofundador e ex-CFO do Mercado Livre, respectivamente.
Neste ano, o Guichê Virtual pretende consolidar sua liderança de mercado, com mais de 100
empresas de ônibus parceiras. A empresa preza pela transparência, não possuindo vínculos
societários com empresas de ônibus. Na visão dos sócios, isso evita conflitos de interesse
e permite que o Guichê Virtual foque no aumento de vendas de todos os seus parceiros.

Sobre a G&M Soluções
A G&M Soluções é uma empresa de tecnologia da informação, que desenvolve e
comercializa soluções integradas de software de bilhetagem e gestão empresarial para o
setor de transporte rodoviário. Sediada em Uberlândia (MG), a G&M Soluções foi fundada
em 1998 por Alberto Ribeiro, formado em Ciências da Computação pelas Universidades
Federal de Uberlândia. A empresa foi a pioneira na venda de passagens de ônibus online,
através do seu portal Netviagem.

