
 

BgmRodotec leva tecnologia Globus à Fenatran 2013 

No próximo dia 28, na cidade de São Paulo, grupo apresenta soluções tecnológicas para o Setor 
de Transporte. 

Compondo a 19ª edição da Fenatran - Salão Internacional do Transporte, a BgmRodotec 
consolida a importância e representatividade da tecnologia Globus, carro-chefe da empresa. 
Especializada no desenvolvimento de soluções que facilitam e melhoram a gestão de empresas 
de transporte rodoviário de cargas, a empresa está há mais de três décadas no mercado. 
Atualmente, são mais de 20 mil usuários atendidos por sete unidades distribuídas nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e 
Espírito Santo. 

Nesta Fenatran, a BgmRodotec mostrará as integrações disponíveis no sistema Globus que 
visam facilitar a gestão das empresas de transporte. A tecnologia auxilia na emissão de 
documentos fiscais como Recibo Provisório de Serviços  (RPS), Conhecimento de Transporte 
Eletrônico de Cargas (CT-e) e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe). O Globus oferece ainda 
ligação direta com o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). No que diz respeito à área 
operacional, o número de Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) é enviado 
automaticamente devido à parametrização com o sistema da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).  

Os benefícios não param por aí, pois o Globus disponibiliza integrações com ferramentas 
disponíveis no mercado de transporte, tais como leitores de código de barras, balanças 
eletrônicas e rastreadores de frota. “Todas essas funcionalidades quando aliadas com a 
qualidade do sistema de gestão da BgmRodotec eleva o nível de confiabilidade das informações 
disponibilizadas aos transportadores”, afirmou Lauro Freire, diretor comercial. “Todos esses 
fatores associados reduzem a margem de erro iminente da intervenção humana nas operações 
e o tempo gasto no desempenho das atividades”, conclui. 

Produtos 

Entre soluções apresentadas, a empresa destaca o Globus Parts, um portal focado na compra e 
venda de autopeças que já movimentou nos últimos três meses cerca de R$ 50 milhões; o 
Globus Intelligence, uma poderosa ferramenta de business intelligence, que analisa todos os 
indicadores de gestão, possibilitando que os empresários tomem a decisões certas, no momento 
exato; uma consultoria especializada em redesenhar os processos  com o objetivo de aumentar 
da lucratividade de seus usuários. 

 



 

 

Transporte em números                           

O setor foi o que mais contribuiu para a alta da receita nominal bruta de serviços no mês de 
julho, em comparação ao ano anterior, conforme indicou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com avanço de 12,4%, contribuiu com 3,9% da taxa de 9% registrada no 
período. O maior peso ficou por conta do transporte terrestre, que alcançou 2,3% dessa taxa, 
segundo o IBGE. Para 2014, o setor projeta um crescimento estimado de 15%, gerando mais 
empregos diretos e indiretos. O segmento expandiu-se, na última década, em 50% e 
movimentou, aproximadamente, R$ 200 bilhões em 2012. 

Sobre a BgmRodotec 

Considerada uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em 2007 e 2009, 
segundo a Revista Época, a BgmRodotec também está entre as 100 melhores empresas de TI e 
Telecom por quatro anos consecutivos (Revista ComputerWorld) e foi classificada pelo 
Informática Hoje como uma das empresas mais rentáveis do setor. Além de integrar o seleto 
grupo das 200 maiores companhias de TI do Brasil (Anuário Informática Hoje), ela ganhou o 5º 
ano consecutivo em categorias das Maiores & Melhores. Mais informações, acessar 
www.bgmrodotec.com.br 
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