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De olho no aumento do interesse das pequenas e médias empresas por tecnologias de 
mobilidade, distribuidoras e desenvolvedoras de sistemas oferecem aluguel de equipamentos e 
planos diferenciados de pagamento. Novos produtos para o setor também devem ser lançados 
nos próximos meses. A lista inclui localizadores de equipes em campo e sistemas que emitem 
boletos na rua. 
 
No primeiro trimestre de 2011, a Sankhya, do setor de gestão empresarial, apresenta um 
programa para vendedores externos que permite que o negócio seja fechado totalmente em 
campo. "O produto é entregue, faturado e tem os boletos emitidos na hora", diz o diretor 
presidente Felipe Calixto. "Todas as informações são transmitidas para a empresa, o que deixa 
as operações remotas mais gerenciáveis."  
 
Depois de consolidar negócios na área do Triângulo Mineiro, Goiás e Distrito Federal, a 
Sankhya iniciou em 2009 um projeto de expansão. Faturou R$ 17 milhões no ano passado e a 
meta é chegar a R$ 30 milhões até dezembro. De 2008 a 2009, cresceu mais de 100%. "Entre 
1,2 mil clientes, cerca de 200 utilizam soluções de mobilidade e 85% são pequenas e médias 
empresas." Os valores dos projetos de mobilidade na Sankhya variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil, 
de acordo com as necessidades do cliente e do número de usuários.  
 
A Seal Tecnologia quer ajudar os empresários a monitorar o trabalho das equipes nas ruas. Em 
parceria com a alemã Mecomo, oferece um software de localização de celulares e smartphones 
para empresas de logística e serviços. A ideia é gerenciar entregas e reduzir custos.  
 
O sistema indica a melhor rota possível e a equipe mais próxima do destino. Rastreia as 
mercadorias em circulação e pode ajudar na prevenção de perdas e roubos. Segundo a Seal, o 
cliente consegue ver em um mapa a localização em tempo real do vendedor, além de um 
histórico das últimas posições. A meta é ter, até o final de 2010, mais de 2,5 mil dispositivos 
móveis monitorados no Brasil.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Empreendedorismo, p. F6. 
 


