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Negócios

Com clientes como Tecnisa, Faber Castell, Porto Seguro, 
Toyota, Mormaii, Banco Itaú - entre outras grandes compa-
nhias - a Artech comercializa sua ferramenta no Brasil, o Gene-
Xus, desde 1991, sempre 100% via canal. De forma simples, a 
ferramenta serve para desenvolver automaticamente aplicações 
multiplataforma de missão crítica. O software captura o co-
nhecimento do usuário, sistematiza-o em uma base de conhe-
cimento puro e o transforma em aplicações, sem precisar que 
o programador escreva as linhas do programa. Basta que ele 
descreva suas necessidades.

Isso significa que os programadores, em vez de trabalharem 
no modelo tradicional, de escrever programas “na unha”, infor-
mam o que é preciso. Mal comparando, seria como se o arqui-
teto pudesse ter sua obra pronta, sem necessitar saber quanto de 
cimento, cal e tijolos são precisos para compor uma construção. 
Nessa linha quase filosófica que reside o principal desafio da 
Artech no mundo: quebrar o paradigma de que é preciso escre-
ver códigos, para substituir pelo ato de apenas descrevê-los. 
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A ferramenta GeneXus tem mais de 70 mil 

usuários, mais de seis mil empresas clientes em 

todo o mundo, mais de 20 anos no mercado e 

uma legião de fanáticos seguidores, além de já 

estar preparada para os sm
art devices. Mas muita 

gente ainda não ouviu falar
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O
principal argumen-

to para a quebra do velho con-
ceito é que, com a ferramenta, o tempo é 

otimizado. Com isso, ganha-se produtivida-
de no desenvolvimento das aplicações, bem 
como nas atualizações tecnológicas futuras, 
pois a tecnologia se encarrega da migração da 
aplicação para novas plataformas. Isso signi-
fica que, ao longo do tempo, o GeneXus se 
encarregou de suportar as plataformas e lin-
guagens do mercado como  Java, .Net , Ruby 
e os DBMS DB2, Oracle,  MySQL, SQL Ser-
ver, Informix e PostgreSQL.

Agora, a companhia se prepara para lan-
çar aplicativos móveis. Durante o 20º Encon-
tro Internacional GeneXus, em Montevidéu 
(Uruguai), na segunda semana de setembro, a 
recomendação de atenção à revolução móvel foi 
a principal mensagem aos 3,5 mil participantes 
– desenvolvedores, canais e clientes.  

A empresa já criou aplicativos para Ap-
ple, RIM e Google. Em fase final de testes, 
a versão beta estará disponível em outubro 
e o lançamento para o mercado está previsto 
para o primeiro trimestre de 2011. “Estamos 
fazendo a primeira versão e os pontos mais 
importantes são a integração com o banco de 
dados e com o dispositivo. A software house 
vai poder vender a aplicação como serviço, ou 
como publicidade - por exemplo, uma empre-
sa de seguros pode querer oferecer gratuita-
mente a seus clientes um modelo de agenda, 
em que eles possam consultar quando fazer a 
revisão e os pagamentos relacionados ao seu 
automóvel. É um novo negócio para a softwa-
re house”, aponta Nicolás Jodal, sócio-funda-
dor e vice-presidente da Artech.

EM BUSCA DE 
CANAIS NO BRASIL

Respaldado pela confiança em seu produ-
to está Gerardo Wisosky, country manager da 
Artech para o Brasil. Para ele, agora, a empresa 
desfruta do momento ideal para a expansão. “A 
operação no Brasil está bem estruturada, te-
mos um extremo cuidado com o ecossistema 
e a preocupação de fidelizar todos os nossos 
clientes”, afirma.  

A companhia chegou ao País por meio de 
um distribuidor. No início da década de 90, por 
um desentendimento dos sócios, a empresa fe-
chou operação. Alguns canais ainda mantiveram 
os negócios da Artech no Brasil. Em 2003, a ma-
triz decidiu instalar um escritório local e, desde 
então, Wisosky tem trabalhado para montar, 
com todo o cuidado, a política de canais. 

Nesse período, definiu seis distribuidores 
regionais e exclusivos: Heutech (interior de SP, 
exceto Campinas), Heurística (RJ, MG, Centro-
Oeste, Norte e Nordeste), BXT (Sul), CPM TI 
(RS) e Dash e That One, nas regiões livres de 
São Paulo: capital, Santos e Grande São Paulo.

Abaixo dos distribuidores estão os solution 
partners (ISVs que desenvolvem produtos e apli-
cações GeneXus), os academic partners (que ofe-
recem capacitação) e os sales partners (canais de 
desenvolvimento e venda, que complementam 
as funcionalidades do GeneXus). “Com isso, 
o canal pode escolher como quer atuar. E, em 
qualquer modalidade, vamos dar todo o supor-
te”, avisa Wisosky, ao lembrar que, por conta da 
mobilidade, “os sócios” – como prefere se referir 
aos parceiros – têm grandes oportunidades.

De acordo com Antonio José de Oliveira, 
CEO da Heurística, em 2009, a companhia de-
senhou um plano estratégico que contemplava, 
além da unidade do Rio de Janeiro, uma filial 
em São Paulo. Cada uma mantém um GeneXus 
Training Center homologado pela Artech. Na 

época, a Heurística fez uma aporte exclusiva-
mente para atuação no mercado GeneXus, de R$ 
1,2 milhão, englobando investimento e custeio. 

“No plano de três anos, o objetivo em 2010 é 
alcançar o break even, ou seja, que o total de des-
pesas do ano seja igual, ou de preferência inferior, 
ao total das receitas. Hoje, estamos confiantes de 
que em outubro já teremos alcançado o objetivo. 
Isso deve garantir que em 2011 a empresa gere 
lucro líquido igual ou maior que o investimento 
inicial corrigido”, relata Oliveira. 

A software house opina -  Com fatu-
ramento em torno de R$ 12 milhões previsto 
para 2010, a DiaSystem é uma software house 
do interior paulista, que trabalha com GeneXus 
desde 2003. Atua com concessionárias de veícu-
los. “Desenvolvemos ERP, CRM e BI. Interliga-
mos as lojas e a montadora”, diz Rodrigo de Sena 
Gouvêa, diretor de marketing da DiaSystem.

“Antes trabalhávamos com Cobol. Em 2003, 
vimos que precisávamos de sistemas mais visuais 
e partimos para Delphi e Clarion, só que ficou 
evidente que não conseguiríamos suprir todas as 
nossas necessidades. Aí chegamos ao GeneXus. 
Também passamos por suas evoluções e, hoje, 
ele usa tecnologia web, que lhe permite rodar em 
qualquer sistema”, conta Gouvêa. 

A empresa atende todas as concessionárias 
Toyota do País. Em 2006, a primeira versão com 
GeneXus para Windows para as lojas teve de ser 
migrada para a web. “Migramos para web de for-
ma menos custosa e com menos dificuldade do 
que se tivéssemos optado por outra linguagem”.

Para o executivo, outra vantagem em traba-
lhar com a ferramenta diz respeito ao conheci-
mento adquirido. “Quando você capacita alguém 
em GeneXus, independe pra onde o técnico vá, 
você não perde o conhecimento, não há descon-
tinuidade do projeto. A tecnologia não morre e 
você ganha conhecimento continuamente. O 
jeito de desenvolver o sistema é muito mais pro-
dutivo, não é só tempo de desenvolvimento, é a 
qualidade e o suporte que nós lançamos”. Hoje, 
mil clientes da DiaSystem usam GeneXus. 

A Artech tem escritórios também no Méxi-
co, nos EUA e no Japão. Tem faturamento em 
torno de R$ 50 milhões e espera crescer de 20% 
a 25%. Aqui, a ideia é crescer 50%, em 2011. 

falar
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 316, p. 36-37, 1ª quinzena out. 2010. 




