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A Linx Sistemas, empresa especializada em sistemas de gestão para o varejo, anunciou fusão 
com a Quadrant, outra companhia do setor que comercializa e implementa programas para 
automação e gerenciamento de pequenas e médias empresas.   
 
Parte integrante do grupo Linx, junto com as outras divisões da holding - logística, 
telecomunicações e moda -, a Linx Sistemas atua no mercado de software para redes 
varejistas, com destaque para o setor de vestuário.   
 
As duas companhias nacionais estão no mercado há mais de vinte anos e juntas irão constituir 
a maior empresa de softwares voltada para comércio, varejo e atacado da América Latina. 
Segundo Alberto Menache, diretor corporativo do grupo, "as linhas de produtos da Linx e da 
Quadrant são rigorosamente complementares, garantindo ganhos de escala, eficiência e 
produtividade significativos". Para David Cohen, um dos sócios e diretor financeiro da 
Quadrant, "o negócio é excelente para as duas empresas, mas o grande beneficiário dessa 
fusão é o mercado, que está cada vez mais exigente". Cohen afirmou que agora será possível 
atender todas as companhias de forma mais focada, pois dependendo do porte, cada uma tem 
demandas específicas.   
 
A organização empresarial fica com o grupo Linx, que teve faturamento de R$ 32 milhões em 
2007 e, com a incorporação das operações da Quadrant, a nova companhia deverá atingir R$ 
70 milhões em receita neste ano. Para 2009, Alberto Menache projeta um crescimento 
orgânico de 20% a 25%, ou seja, se não houver novas aquisições. O quadro de funcionários, 
que antes contava com 200 pessoas, ficará com 400 empregados.   
 
Além disso, o leque de clientes da Linx passará de cerca de 1 mil para 2,5 mil, contando com 
10 mil pontos de venda. Entre os clientes estão diversas marcas famosas de roupas, presentes 
e até joalherias, como Hering, Forum, Ellus, TNG, Richards, Carla Amorim e Daslu. Já a 
Quadrant presta serviços a Nike, Adidas, Lee, Victor Hugo, Rosa Chá, Scala, entre outras.   
 
Outro detalhe da fusão é o fato de que as demais divisões do grupo Linx poderão oferecer seus 
serviços para os clientes da Quadrant, como por exemplo, o Linx Fast Fashion, que atua como 
operador logístico nos ramos têxtil e de vestuário, assumindo processos como recebimento, 
manipulação e armazenagem de produtos.   
 
O setor de softwares de gestão está se consolidando com rapidez - muitas fusões e aquisições 
estão acontecendo. Um bom exemplo é a Datasul, que desde sua oferta pública inicial de 
ações, realizada em junho de 2006, já fez nove aquisições. A Linx, como uma empresa do 
mesmo setor, mas de outro porte, não se defende das grandes companhias. Ao contrário, 
Alberto Menache acredita que existe um espaço muito grande para crescimento. "Nós 
queremos comprar mais empresas", disse.   
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