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Uma lanchonete, uma panificadora e uma distribuidora de produtos para escritório 
conseguiram aumentar as vendas em até 30% graças a sistemas móveis de coleta de dados. 
 
As soluções são usadas para registrar pedidos de clientes e acelerar entregas externas. As 
novas tecnologias custam a partir de R$ 30 mil e o retorno do investimento nos negócios pode 
demorar de seis a 18 meses.  
 
"As pequenas e médias empresas estão aderindo às tecnologias de mobilidade nos negócios 
porque a oferta de produtos aumentou e o preço dos sistemas caiu", diz Wagner Bernardes, 
diretor de marketing da Seal Tecnologia, que há 20 anos fornece soluções para automação 
comercial. 
 
Na lanchonete New Dog Hamburger, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo (SP), desde a 
compra de 15 coletores de dados, em 2007, a empresa registra um crescimento anual médio 
de mais de 10%. "Os equipamentos são usados para registrar os pedidos dos clientes nas 
mesas", explica o diretor de marketing e tecnologia Alexandre Palermo. O investimento foi de 
R$ 54 mil e substituiu handhelds equipados com leitores de códigos de barras, que já haviam 
aposentado as comandas de papel. 
 
Segundo Palermo, o sistema garante maior produtividade nas atividades dos atendentes e dos 
empregados da cozinha, além de agilizar o processamento dos pedidos e o controle do 
estoque. O estabelecimento de 480 lugares recebe, em média, 1,5 mil clientes por dia.  
 
Após o registro dos pedidos, as informações coletadas são enviadas para os setores 
responsáveis pela montagem dos pratos e cobrança. Os dados incluem até a identificação do 
lugar na mesa onde o cliente está sentado, o que possibilita ao garçom saber para quem é o 
pedido. Um programa desenvolvido especialmente para a lanchonete ainda organiza os itens 
com maior demanda e acelera a entrega.  
 
"O sistema facilita também o controle das vendas", diz Palermo. "Com base nesses dados, os 
benefícios dos empregados são calculados, levando em conta o desempenho individual." A New 
Dog tem 120 funcionários. 
 
Para Bernardes, da Seal Tecnologia, que fornece soluções com código de barras, coletores de 
dados e redes sem fio, as pequenas e médias empresas estão aderindo aos sistemas de 
mobilidade porque a oferta de alternativas no segmento cresceu e o preço de implantação está 
mais acessível. "Essas soluções garantem ganho de produtividade, além de mais visibilidade e 
controle nos negócios."  
 
Dos mil clientes da Seal, 50% são empresas de porte pequeno. "Os pequenos empreendedores 
ganharam os mesmos benefícios que o grande empresário, com informações mais precisas, 
redução de erros e maior controle nas rotinas de trabalho." Para atrair clientes, a fornecedora 
oferece leasing e aluguel de soluções. Um projeto para uma pequena e média empresa custa a 
partir de R$ 30 mil. 
 
Para Roberto Lechuga, gerente de marketing da MGI, fornecedora de soluções de mobilidade, 
dependendo da complexidade do projeto, o retorno do investimento nas empresas pode variar 
de seis a 18 meses, em média. "O cliente não quer levar apenas hardware e software. Ele 
compra um pacote de serviços com consultoria, suporte, gestão do parque de dispositivos e 
atualização do projeto", afirma.  
 
Cerca de 40% dos clientes da MGI são empresas de pequeno e médio portes. "No final da 
década de 1990, chegamos a vender Personal Digital Assistants (PDAs) por mais de R$ 2,5 
mil", lembra. "Hoje, os smartphones ou telefones inteligentes, com capacidade muito maior 
que os PDAs custam, em média, R$ 1,3 mil." Segundo o especialista, além de aumentar a 
produtividade das equipes, a automação de processos com tecnologias de mobilidade oferece 



redução de custos operacionais nas áreas de telefonia e transporte.  
 
A Kim Pães, do setor de alimentação, usa sistemas de mobilidade desde 2004 nas equipes de 
distribuição. "A força de vendas precisava de apoio por conta do alto risco de erros nas 
conferências manuais e na digitação de dados", lembra a gerente Marta Oliveira. Com a nova 
tecnologia, o volume de entregas foi ampliado, passando de 15 para 40 atendimentos por dia.  
 
"Da alta de 35% no faturamento obtido em 2009 sobre 2008, mais da metade do crescimento 
pode ser atribuída à solução de mobilidade", diz Marta. "Com a futura extensão da tecnologia 
para operações de frete e pré-venda, a expectativa é ampliar os negócios em até 40%." 
 
A Kim Pães tem 300 funcionários e usa 37 coletores de dados. O investimento no sistema foi 
de cerca de R$ 50 mil. A empresa também está testando um software on-line de localização de 
atendentes, com rastreamento de cargas via GPS, e um recurso que atualiza, em tempo real, 
as rotas de entrega. 
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