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Prestes a completar um ano desde sua criação, em março do ano passado, a Virtus está 
entrando em uma nova fase. A modificação mais visível é na cadeia de comando da 
companhia, especializada em software para gestão de tecnologia da informação (TI). Moyses 
Rodrigues, que ocupava o cargo de vice-presidente da Virtus, assumiu a presidência do grupo. 
Ele substitui André Fonseca, que passa a ocupar o posto de presidente do conselho de 
administração.  
 
"Até agora, o André vinha acumulando as duas funções. Com essa divisão mais clara, podemos 
aumentar a eficiência no dia-a-dia da empresa", diz Rodrigues, um engenheiro com pós-
graduação em marketing que começou a carreira ainda na faculdade, onde criou um provedor 
de serviços de internet.   
 
Na função de presidente do conselho, caberá a Fonseca dar continuidade ao processo de 
fusões e aquisições da Virtus, uma ação que está na base da companhia, criada a partir da 
união entre sete empresas de TI.   
 
Com a dedicação específica a esse papel, a expectativa da Virtus é acabar com um problema. 
"Até agora, quem negociava a fusão também tinha de comandar o processo de integração da 
nova companhia ao grupo, o que criava algum desconforto", afirma Fonseca. "Separar essas 
duas etapas foi exatamente uma das razões [da mudança de cargos]."   
 
A troca de comando também reflete as decisões estratégicas da companhia. No primeiro ano, 
os executivos da Virtus dedicaram boa parte de seu tempo e energia para integrar operações, 
culturas e produtos diferentes. A empresa encerrou o período com faturamento de R$ 70 
milhões, informa Rodrigues. O resultado é considerado muito positivo pela direção da 
empresa, já que essa era a meta original, definida antes da eclosão da crise econômica global.   
 
Agora, com produtos integrados e a experiência adquirida na unificação de operações 
diferentes, a meta da Virtus é tornar o crescimento mais robusto. É isso o que está levando a 
companhia a adotar duas ações estratégicas, ambas com foco na internacionalização dos 
negócios.   
 
A primeira foi a abertura de um escritório em Londres. "Temos uma série de clientes na 
Europa, mas faltava uma base na região", diz Rodrigues. Entre as empresas que já eram 
atendidas estão InBev, Telefónica (na Espanha) e Carrefour (na França). Desde a abertura do 
escritório londrino, outras duas contas foram conquistadas: a da operadora de 
telecomunicações Vodafone e da integradora de sistemas Mindshare, de Dubai, que presta 
serviços para companhias de petróleo. "Além da Europa, também queremos usar Londres para 
explorar oportunidades no Oriente Médio", afirma o executivo.   
 
O segundo passo para reforçar a internacionalização é uma parceria comercial com a empresa 
colombiana de software Aranda. Criada há sete anos, a Aranda fechou 2008 com faturamento 
de US$ 10 milhões e escritório em sete países da América Latina, incluindo Argentina, Chile e 
México. Com a aliança, tanto a Aranda ganha acesso facilitado ao mercado brasileiro onde já 
havia começado a atuar, como a Virtus consegue se espalhar com mais rapidez por outros 
países.   
 
A aproximação entre a Virtus e a Aranda se deu, em grande parte, pela oferta complementar 
de produtos e um modelo de atuação parecido, o que facilita uma abordagem única de 
mercado, dizem os executivos dos lados. "O software das duas companhias está disponível em 
português, espanhol e inglês e será integrado em um pacote único", diz Alberto Lederman, 
presidente da Aranda. "Para o usuário, o produto terá uma cara só." Dois clientes já usam 
sistemas híbridos, que combinam tecnologia das duas empresas: uma corretora brasileira 
Interfloat e a Mindshare, de Dubai.   
 



A aliança entre a Virtus e a Aranda não representa uma fusão entre os dois negócios, mas a 
ideia é avaliar o andamento da parceria para estudar possíveis desdobramentos. "Como em 
qualquer casamento, o noivo precisa conhecer bem a noiva", brinca Lederman.   
 
Operações internacionais não são uma novidade para a Virtus. A empresa já tinha um 
escritório em Atlanta, nos Estados Unidos, e operações na Tailândia, Malásia, Cingapura, Índia 
e Hong Kong. O reforço desses negócios, porém, pode tornar-se um ponto de apoio importante 
diante das incertezas da crise econômica.   
 
"Este é um ano difícil e a primeira meta é manter o tamanho da empresa, sem perder 
clientes", diz Rodrigues. Do ponto de vista comercial, uma das oportunidades criadas pela crise 
mundial é o interesse recente de empresas internacionais em saber como companhias 
brasileiras resolvem problemas comuns que são novidade em seus países, mas já são 
enfrentados por aqui há bastante tempo.   
 
"Um grande banco, que trocava seus computadores em intervalos de 18 meses, decidiu so 
fazer a atualização em cinco anos e nos procurou para saber como podemos ajudar a manter 
os equipamentos em funcionamento durante esse período", conta Rodrigues.   
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