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A Máxima Sistemas é uma software house mineira que nasceu 
dentro do mercado atacado distribuidor e tornou-se referência 
neste segmento. Com a aquisição da Tecnomix, em 2014, e da OnNet Systems em 2015, 
a companhia ampliou sua atuação dentro da cadeia de abastecimento, passando a atender 
também o segmento de manufatura e consolidando sua liderança no mercado atacadista 
distribuidor de soluções móveis para força de vendas: 35% de market share, conforme dados 
do Ranking ABAD/Nielsen 2015. Com mais de 28.000 usuários e 900 clientes ativos, a empresa 
é hoje especialista em gestão e desenvolvimento de força de vendas em multiplataformas e em 
soluções de logística.

Além destas soluções, destaca-se também o Suíte Gestor, uma plataforma unificada que apoia os vendedores com 
maior fluidez nas demandas diárias e na tomada de decisões. Com informações do Força de Vendas, Workflows, 
Geolocalização, conta também com recursos de Business Intelligence e Analytics. Um aplicativo peculiar que faz 
parte do Suíte Gestor é o maxCom, que repassa todas as informações estratégicas da venda via Telegram através de 
relatórios que estão 100% online e integrados com o ERP em uso da companhia.

MÁXIMA SISTEMAS  

PRODUTOS

Desconto de 12% no valor de licença da solução de Pedido de Vendas para associados da ABADFiliadas 
Estaduais.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

Contato:
www.maximasistemas.com.br  

É uma solução Android e web que 
permite emitir com segurança e 
agilidade seus pedidos, consultar 
dados de clientes e gerenciar 
com precisão suas vendas. É 
uma solução nativa ao WinThor 
da PC Sistemas permitindo uma 
sincronização eficaz com o ERP.

É uma solução Android que 
permite o gerenciamento da 
relação das entregas, ordenadas e 
priorizadas, notificando o resultado 
das atividades em tempo real. 
Permite o controle online de toda a 
operação logística da entrega.

É uma solução de gerenciamento 
de equipes de promotores que 
permite a monitoração online 
dos trabalhos no PDV (Ponto 
de Venda) e agiliza a troca de 
informações. 

• RB Distribuidora (CE)
• Rio do Peixe (PB)
• Almeida (PB)
• Tupan (PE)
• Cabral e Sousa (BA)

• Lutner (BA)
• Casa Norte (RN)
• Ceará Alimentos (MA)
• Deck Rio Piranhas (PI)
• JC Distribuição (GO)

• Rio Vermelho (GO)
• Aportt Logística (GO)
• Casa Flora (SP)
• Nova Vet (SC)
• Bocchi Atacado (PR)
• Coqueiros Distr. (MG)
• Bonna Vitta (AM)

• Distrasul (PR)
• Ativo Logística (RJ)
• Mais Comercial (ES)
• Rover Distribuidora (RO)
• MacroLub (ES)
• MegaFox (DF)
• Dec Virtual (SC)

Pedido de Venda: maxMove Entrega: maxPromotor: 

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 
(Gestão de Vendas e Logística)

Redes Sociais:
Facebook: maximasistemas
Twitter: maximasistemas
Youtube: maximasistemas

Vitor Reis
vitor.reis@maximasistemas.com.br
(62) 3412-2900


