
Eventos em São Paulo discutem soluções tecnológicas para mobilidade urbana 
  

Menos de um mês após ser eleita uma das melhores empresas para se trabalhar em TI 
& Telecom, no prêmio promovido pelo Instituto Great Place To Work (GPTW) com parceria da 
revista Computerworld, a BgmRodotec está com tudo pronto para participar do 24º Seminário 
NTU e 3ª Feira Transpúblico, o mais importante evento da Associação Nacional de Transportes 
Urbanos (NTU), que acontecerá no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP), de 24 a 26 
de agosto.  
  

Líder na América Latina, no desenvolvimento de software para o segmento de 
transportes rodoviário de cargas e passageiros, a BgmRodotec apresentará atualizações do 
sistema Globus capaz de integrar todos os processos operacionais, administrativos, fiscais e 
contábeis da empresa.   
  

Há 30 anos no mercado, a BgmRodotec desenvolve o Globus, a solução tecnológica 
mais completa disponível no mercado direcionada às empresas de transporte rodoviário de 
passageiros e cargas, e atende todas as operações administrativas e operacionais, garantindo o 
funcionamento integrado dos setores, eliminando retrabalhos, atendendo toda a 
complexidade do negócio e da legislação, gerando resultados positivos para os 
administradores e acionistas.  
  

Contando com atualizações mensais e mais de 20 mil usuários distribuídos por todo o 
território nacional, o Globus terá em breve a sua nova geração que será chamada de Globus+. 
A novidade trará aos clientes mais mobilidade, eficiência e recursos tecnológicos, como por 
exemplo, a comunicação das informações do sistema através de WebService, o que permitirá o 
acesso ao banco de dados através de smartphones ou tablets.  

Outra grande inovação virá no Business Suite, a poderosa ferramenta de auxílio à 
gestão que ficará ainda mais rápida com o novo painel de indicadores desenvolvido 
especialmente para tecnologia mobile, que extrai as informações gerenciais de cada setor da 
empresa para convertê-las em indicadores estratégicos e, posteriormente, criar gráficos 
estatísticos de diversos tipos que viabilizarão de forma segura e rápida o processo de tomada 
de decisão. Com estes recursos, os empresários poderão verificar de forma eficiente, os 
pontos críticos que necessitam de mais atenção e melhorar a desempenho da empresa.  

  
 Sobre a BgmRodotec 
  

Especializada em softwares no segmento de transporte, a BgmRodotec conta 
com uma carteira de 1.500 clientes atendidos por uma equipe de dois mil 
colaboradores que desenvolvem soluções com tecnologia segura e inovadora. Ao todo 
são mais de 20 mil usuários atendidos por sete unidades físicas distribuídas nos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e Espírito Santo, que garantem a cobertura do Globus em todo o 
território nacional e também na África.  
  

Considerada uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, 
segundo a Revista Época, a BgmRodotec também está entre as 70 melhores empresas 
de TI e Telecom (Revista ComputerWorld) e foi classificada pelo Informática Hoje como 
uma das 10 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 4º ano 
consecutivo em categorias das Maiores & Melhores.  
  

Mais informações, acessar www.bgmrodotec.com.br 
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