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A Compera é uma das empresas líderes no mercado de 
internet móvel brasileiro, fornecendo soluções tecnológicas 
para corporações, possibilita a mobilidade necessária através 
de qualquer dispositivo - desde um terminal internet até um 
telefone celular - para o acesso a seus sistemas de informação. 

desTaque no merCado 
de inTerneT móvel

as soluções de mobile business da empresa 
são utilizadas para força de vendas, equipes 
de campo, executivos e clientes finais. A 
Compera também atua na área de telecom 

através de serviços de entretenimento e informações 
no celular, como download de imagens e ringtones, 
portais de notícias e Blog móvel através das diversas 
tecnologias de mobilidade (WAP, SMS e MMS). A 
Compera atua junto a operadoras de telefonia celular 
do Brasil e da América Latina. 

No mercado desde 1998, a empresa recebeu aporte 
de capital do grupo Rio Bravo Investimentos entre 
2000 e 2001. Fundada em janeiro de 2000 como uma 
administradora de capital de risco no Brasil, a Rio Bravo 
converteu-se em uma empresa de serviços financeiro 
diversificada, atuando em vários produtos e regiões.

Desde então, a Compera conquistou clientes e parcei-
ros na área corporativa e de telefonia celular, firmando-se 
como forte nome nacional em soluções que integram 
internet e internet móvel, apostando em sua capacidade 
de entrega de soluções altamente inovadoras.

DA SAlA DE AUlA  
pArA o MUNDo MoBIlE 

No início havia uma sala com seis metros qua-
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drados e um computador. Os primeiros passos da 
Compera no mercado de tecnologia foram durante a 
universidade, fazendo parte do movimento Empresa 
Júnior. Fabrício Bloisi, aos 20 anos, foi gestor da 
Conpec, empresa júnior de informática da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp). Eu tinha 
21 anos, era colega de classe de Bloisi e também 
participava do movimento. Em 1998 nos associamos 
e criamos a Compera.

A empresa é focada na criação de soluções tec-
nológicas para grandes cor-
porações e desenvolvedora de 
conteúdo móbile..Compera 
vem do latim comperium, 
que significa descobrir. É 
uma neologia, para mostrar 
que inovar é sua marca. 

Hoje a Compera se desta-
ca por fornecer soluções em 
Internet móvel que garantem 
inovação às premissas: trans-
missão de dados em tempo 
real, de qualquer lugar, de 
forma simples e rápida. 

Além de se consolidar 
como líder no mercado de 
Internet móvel, a Compera 
investe em duas áreas de ne-
gócios: a de entretenimento 

com conteúdos multimídias (VAS) e a de mobilidade 
corporativa (Dispara). Empresa cem por cento na-
cional, é exportadora de tecnologia para a América 
Latina, atuando junto às operadoras de telefonia 
móvel e provedoras de conteúdo.

o DISpArA

É uma aplicação líder no mercado nacional de 
internet móvel para o setor corporativo. Compatível 
com as principais operadoras de telefonia celular do 
país, o sistema é uma aplicação sem-fio que visa 
a otimização de processos de comunicação entre a 
empresa e seus colaboradores em campo, permitin-
do o despacho e monitoramento, em tempo real, de 
ordens de serviço. 

Desenvolvido para a comunicação com equipes 
de venda, entrega, suporte técnico, logística, trans-
porte ou serviços em geral, o sistema permite que 
os funcionários em campo tenham as informações 
necessárias para a realização do trabalho. 

A empresa também passa a ter o total controle 

da operação, desde a visualização dos trabalhos em 
execução até o monitoramento detalhado de cada 
etapa a ser cumprida. 

O Dispara permite integração direta com siste-
mas da companhia, como call center, Enterprise 
Resource Planning (ERP) e Customer Relationship 
Management (CRM), e oferece o registro online de 
cada etapa de trabalho realizada pelo colaborador 
de campo.

Com baixo investimento de implantação e manu-
tenção, o sistema atende empresas de diversos portes 
no Brasil, totalizando mais de 3.000 usuários.

A AplICAÇão Do SISTEMA (MoNTAr 
QUADro, ANTES Ao lADo DE DEpoIS)

Antes
• Improdutividade no despacho e falhas na comuni-
cação (papel e/ou voz)
• Status imprecisos ao final do dia
• Ineficiência no controle e monitoramento da ope-
ração

Depois
• Disparo integrado e automatizado, sem interme-
diação humana, de forma digital, com quantidade 
ilimitada de caracteres.
• Status costumizado, nas etapas inicial, intermediá-
rias e final, e entrada de dados adicionais para baixa 
da ordem de serviço.
• Monitoramento online, com filtros e disparos de 
alertas para intervenção na hora certa.

ClIENTES

Assistência técnica
• LoJack
• Sky
• TecBan

Farmácias
• Vita Net
• Farmácia em casa

Entregas expressas
• Tam Express
• Wrofast Speedpak

Segurança patrimonial
• Grupo GR
• Império

A Compera se 
destaca por 
fornecer soluções 
em Internet móvel 
que garantem 
inovação às 
premissas: 
transmissão de 
dados em tempo 
real, de qualquer 
lugar, de forma 
simples e rápida
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Café
• Dab Coffee Machine
• Mix Machine
• Italian Coffee

Logística
• Camilo dos Santos
• Luft Logistics
• DVA Transporte Aéreo e Rodoviário
• Gefco
• Mira Transportes

Emergência
• Bandeirante Emergências Médicas (BEM)
• Vida UTI-Móvel
• MedCall
• Global Rescue Emergências Médicas

Elevadores
• Thyssen Krupp
• Atlas Schindler
• Otis

Varejo
• Ponto Frio.com

Transporte de valores
• Transbank
• Brinks
• Prosegur

Gás
• SHV Gás
• Liquigás
• Ultragaz

 e-procurement
• Webb

vANTAGENS E BENEFÍCIoS

O Dispara leva a um aumento comprovado da 
eficiência e da produtividade das equipes em cam-
po.

Permite uma diminuição de custos operacionais, 
como equipe de escritório (na base), pontos de aten-
dimento em call center, impressão de papel, ligações 
para celular, logística e combustível.

Leva a um controle preciso do tempo de atendi-
mento, com maior satisfação do cliente final.

E contribui para a melhoria contínua do ne-

gócio, ao disponibilizar uma avaliação 
quantitativa e quantitativa da operação, 
com dados estatísticos fidedignos, para 
auxílio à tomada da decisão.

CASES

DVA Express
emPResa 

A DVA Express, localizada em São Paulo, 
foi fundada em março de 1989 e é referência em 
transporte de cargas. Possui mais de 210 veículos 
(entre leves, médios e pesados) e conta com aproxi-
madamente 400 colaboradores (diretos e indiretos) 
espalhados em oito filiais nas regiões Sul e Sudeste 
do país.

 
desaFio 

Na atividade de transporte de mercadorias, o 
fator comunicação entre os setores da empresa, é 
de relevância fundamental. Dessa forma, o grande 
desafio da DVA Express foi promover a integração 
entre o sistema legado da empresa e a plataforma 
Dispara. Com a implantação da plataforma, a 
DVA contabilizou o aumento da disponibilização de 
informações entre suas diversas áreas, como monito-
ramento, atuação, informes prévios e programação e 
de transporte de cargas, apresentando produtividade 
e eficiência visíveis. Todas essas ações possibilitaram 
uma melhora benéfica no modus operandi de toda a 
empresa, aderindo assim a um cenário de mobilidade 
com aumento da produtividade e velocidade na coleta 
e na entrega de mercadoria. 

 
solução 

O aplicativo Dispara solucionou problemas de ru-
ídos e não-entendimento de informações, observados 
na empresa, que passou a ter maior controle sobre 
as atividades externas, aumento da produtividade das 
operações, facilitando o acesso sobre o andamento 
das OS - ordens de serviço - em execução. Na DVA 
Express é usado o recurso de rádios Nextel, que visa 
otimizar processos de troca de informação entre 
a empresa e seus colaboradores em campo. Esse 
aumento de performance permitiu uma economia 
estimada em seis mil reais para a DVA Express, após 
a implantação do Dispara. 

ThyssenKrupp
emPResa 

A ThyssenKrupp Elevadores é um dos maiores 

tECnOlOgia
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grupos de tecnologia no mundo. Trata-
se de uma multinacional alemã com 
faturamento anual de 40 bilhões de 
Euros, que conta com aproximadamente 
200 mil funcionários. A ThyssenKrupp 
trabalha na indústria, comércio, expor-
tação, modernização e conservação de 
elevadores. A empresa atua em todo o território na-
cional, representada por suas unidades de negócios e 
em 510 postos, em 22 estados brasileiros. Também 
está presente em 15 países da América Latina, en-
tre os quais, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, 
México, Porto Rico, Peru, Costa Rica, Equador e 
Colômbia. 

 
desaFio

A ThyssenKrupp Elevadores tem por objetivo 
encurtar distâncias e oferecer comodidade e bem-
estar. Possui uma equipe técnica preparada e em 
constante processo de treinamento, para garantir o 
funcionamento seguro e ininterrupto de seus equi-
pamentos. Para otimizar o tempo das atividades, a 
ThyssenKrupp faz uso do Dispara.

solução 
Tecnologia e agilidade são palavras-chave da 

ThyssenKrupp para fornecer soluções aos seus 
clientes. Visando modernizar o seu método de traba-
lho, a ThyssenKrupp Elevadores aderiu ao sistema 
Dispara. Antes, a empresa alemã não conseguia 
disponibilizar informações entre as equipes de campo 
e administrador em um tempo de envio favorável e 
atual. Com o Dispara, a ThyssenKrupp melhorou 
a troca de comunicados. Agora é possível informar 
as equipes e central de atendimento de forma on 
line e rápida, além de integrar os sistemas utilizados 
e estender o envolvimento do pessoal de Tecnologia 
de Informação da empresa.

Transbank
emPResa

A Transbank, uma das quatro maiores empresas 
do mercado brasileiro de transporte de valores, adotou 
o sistema Dispara. Além da diminuição dos custos de 
gerenciamento das informações, mais de 75% de erros 
de digitação foram eliminados e conseqüentemente 
o risco de fraudes por furto de senha.

desaFio 
Antes da implementação do Dispara os segredos 

dos caixas eletrônicos eram manuseados em papel e 

as senhas eram controladas em planilha 
Excel. Além de problemas de fraudes e 
sinistros, ocorriam cerca de 600 erros por 
mês na digitação das senhas, o que causa-
va problemas operacionais, de segurança 
e de custos.

solução

O sistema Dispara foi implantado em outubro 
de 2005. Em oito meses a Transbank realizou 70 
mil operações, uma média de 12 mil por mês, abas-
tecendo 1,6 mil caixas eletrônicos. Com relação ao 
custo/benefício do investimento, a eficácia no geren-
ciamento da operação, a partir do monitoramento 
das equipes de campo e o controle das operações, 
as fraudes e sinistros chegaram praticamente a zero 
com previsão de eliminação total. 

Brinks
emPResa

Fundada na cidade de Chicago no ano de 1859, 
a Brinks foi a primeira empresa de transporte de 
valores do mundo. Hoje, está presente em 56 países. 
No Brasil, a Brinks se instalou a partir de 1966. 
A Brinks está presente em quase todo o território 
nacional, em mais de 1100 municípios, distribuídos 
em 44 filiais. A matriz da empresa no Brasil fica 
localizada em São Paulo.

desaFio

A Brinks é especialista no transporte de valores 
e gestão de caixas eletrônicos. O grande desafio da 
empresa foi agilizar a disponibilização de informações 
entre a plataforma de automação de equipes de cam-
po, eliminando ruídos na comunicação que, antes, 
dificultavam o entendimento de mensagens. Para 
iniciar a implantação, a empresa deu preferência pela 
área de manutenção de caixas eletrônicos, deixando o 
transporte de valores para uma segunda fase.

solução

Com a implantação do Dispara, a Brinks con-
seguiu melhorar a qualidade da comunicação da 
empresa. Agora, as equipes de campo da Brinks 
recebem uma ligação da central (via voz) informando 
o serviço requerido pelo cliente. .Com a adoção do 
sistema, a Brinks reduziu 50% do tempo gasto em 
serviços rotineiros, como por exemplo, troca de bobi-
nas, papéis e formulários de cheques. Atualmente a 
empresa tem, em média, 37.000 contatos de voz por 
mês, com duração aproximada de 1 minuto  e 40 se-

A Compera 
crsceu 55% em 
2006 e prevê 

nova expansão 
em 2007
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gundos cada, o que significa um consumo de 60.000 
minutos/mês. A previsão é reduzir o número de 
contatos de voz em cerca de 70%, Isso irá representar 
uma redução de cerca de 30.000 minutos/mês ou 50% 
da quantidade atual. Num um primeiro momento, 
foram investidos R$100 mil, para implantação do 
sistema Dispara em todo o país. 

rESUlTADoS

Compera cresce 55% em 2006 
e projeta faturar R$10 milhões em 2007

Líder no mercado de Internet móvel, empresa investe 
em duas áreas de negócios: a de entretenimento com con-
teúdos multimídias e a de mobilidade corporativa

A Compera faturou R$ 6 milhões em 2006 e 
comemora um crescimento de 55%. De acordo com 
o CEO, Fabrício Bloisi, a empresa atingiu sua expec-
tativa de crescimento, confirmando sua visão de que 
o mercado de serviços de dados está em expansão e 
de que o posicionamento da Compera, oferecendo o 
outsourcing de todo o processo de serviço no merca-
do corporativo e de entretenimento, está sendo bem 
recebido pelos clientes. 

No mercado há oito anos, a Compera se destaca 
por fornecer soluções em Internet móvel que garan-
tem inovação às premissas: transmissão de dados em 
tempo real, de qualquer lugar, de forma simples e 
rápida.  “Acreditamos que continuaremos crescendo 
nessa velocidade e esperamos atingir R$ 10 milhões 
de faturamento em 2007”, revela Bloisi. 

Segundo a Anatel, há mais de 100 milhões de 
linhas telefônicas móveis ativas no país, das quais 
cerca de 50 milhões possuem terminais com acesso 
a conteúdo WAP. Para compensar a desaceleração 
gradual no crescimento de sua base de usuários e a 
redução nos preços dos serviços de voz, as operadoras 
de celular apostam nos chamados serviços de valor 
adicionado (VAS). 

Elas também precisam de eficácia nessa estratégia 
já que esses serviços ainda têm participação pequena 

na receita total, cerca de 8% em 2006. Em sintonia 
com este contexto, as soluções da Compera propor-
cionam um diferencial para a oferta desse segmento 
com a integração de diversas aplicações. A empresa 
já oferece conteúdo multimídia para usuários de 
telefone celular do Brasil, Uruguai, Colômbia, Peru 
e Paraguai. 

O lançamento de novos conteúdos também faz 
parte dos planos de sucesso da Compera. Em 2006, 
os últimos lançamentos foram: o primeiro serviço 
de podcast móvel da América Latina, em funciona-
mento em duas operadoras no Brasil e o Portal Wap, 
que já conta com cerca de 10 parceiros de conteúdo 
ao mundo Wap. 

O crescimento dos serviços de VAS no Brasil, de 
acordo com o Desempenho Econômico Financeiros 
das Operadoras de Celular divulgado no site Tele-
co, passou de 5,5% no primeiro trimestre de 2005 
para 7% no primeiro trimestre de 2006 e continua 
crescendo. 

“A Compera se posicionou recentemente como 
provedor completo de serviço – incluindo o conte-
údo, o software, a gestão do produto e a operação 
do serviço – e esta área está crescendo muito rapi-
damente. Tivemos um crescimento de 170% sobre 
o faturamento de 2005 e projetamos para 2007 a 
mesma taxa de crescimento. A Compera espera ser 
uma das três maiores empresas de VAS do Brasil até 
2008”, revela Bloisi. 

No mercado de mobilidade corporativa, a Compe-
ra comemora ainda a conquista de 10 novos clientes 
no ano passado, entre eles a Webb, Atlas Schindler, 
Brinks, Medcall e Global Rescue. 

A empresa também registrou um crescimento de 
21,2 % de licenças, ou seja, possui agora 4 mil aparelhos 
celulares em operação utilizando o Dispara, a solução 
para comunicação entre empresas e seus colaboradores 
em campo, utilizando dispositivos wireless. 

Para 2007 nossa expectativa é consolidar nossa 
liderança nas verticais de Gás, Elevadores e Logística & 
Transportes, atendendo também operações de clientes 
corporativos nos demais países da América Latina. 

Fábio Póvoa é vice-presidente de Negócios da Compera.
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