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Aos 16 anos, André Sanseverino
era apenas um office boy do ex-
tinto Banco Real. Aos 18 anos e
cursando processamento de
dados em um colégio técnico,
ainda na década de 1990, foi
trabalhar na Ernst Young, em-
presa de auditoria. Com a expe-
riência adquirida no Banco e na
Ernst Young, Sanseverino, que
hoje tem 38 anos, teve a ideia de
criar a sua própria empresa, a
MyABCM. O nome, também foi
dado ao software desenvolvido
por ele para gerenciar custos.
“Trabalhando nessas empre-
sas, vi que a grande dificulda-
de de pequenas e grandes em-
presas era saber qual o verda-
deiro custo de seus produtos”,
afirma Sanseverino.

Com dez escritórios no mun-
do, Sanseverino atende a clien-
tes do México, Chile, Uruguai,
Polônia, França, Turquia e Esta-
dos Unidos. Quando começou
seu negócio, a ideia era apenas
representar no Brasil alguns
softwares importados, mas com
o aumento de clientes e já cur-
sando a faculdade de engenha-
ria eletrônica, começou a des-
envolver alguns produtos. “Co-
meçamos a desenvolver um
software que controlava o custo
de cada empresa. Muitas dessas
empresas vendiam seus produ-
tos abaixo do custo e nem sa-
biam”, afirma Sanseverino.

A partir de 2006, a compa-
nhia começou a registrar forte
crescimento. Foram abertos es-
critórios na Europa e América
Latina. Aqui no Brasil, a empre-
sa de Sanseverino fechou um
acordo acadêmico com o Insti-
tuto de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção em Administração de Em-
presas da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), no ex-
terior, foi a Universidad Católica

Boliviana e o Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México.

Hoje, com uma atuação forte
no mercado externo — a empre-
sa exporta 40% de seu fatura-
mento — e atendendo cerca de
600 empresas no Brasil e no ex-
terior, Sanseverino diz que o se-
gredo é principalmente oferecer
um bom suporte. “Nós temos
um software bom, mas o que nos
diferencia ainda mais dos con-
correntes é o tipo de atendimen-
to que damos aos nossos clien-
tes. É algo que cobro dos funcio-
nários. Temos que deixar o
cliente satisfeito”, afirma.

E para atender melhor o clien-
te, a MyABCM está abrindo es-
critórios e fechando parcerias
internacionais. “Temos dez es-
critórios no exterior, além de
contar com distribuidores ex-
clusivos, que trabalham apenas
como o nosso produto em seu
país. Com isso conseguimos ter
um atendimento rápido.”

Além disso, a empresa con-
segue atender desde pequenas
até grandes empresas. Isso por-
que o valor do projeto depende
da quantidade de máquinas que
serão utilizadas. “O investi-
mento pode variar entre R$ 50
mil e R$ 400 mil. E cobramos um
valor mensal para o suporte téc-
nico”, afirma Sanseverino.

Com 15 anos de mercado, a
empresa espera um crescimento
de 40% em relação a 2010. O fa-
turamento não é divulgado.
“Nós não estamos buscando
lançar novos produtos, apenas
adaptamos para o perfil de cada
cliente. Hoje temos aqui no Bra-
sil 29 funcionários e é o suficien-
te para atender todos os nossos
clientes”, afirma.

Diners Club, Bardahl, Cadbury
Schweppes, Bank of New York -
Mellon, General Electric, Avis,
Mazda, Credit Suisse e Carrefour
são algumas das empresas aten-
didas pela MyABCM. ■

Ex-office boy ganha o
mundo com software
Com quase 20 anos, a MyABCM, de André Sanseverino, fatura 40% com exportação

RAIO X DA EMPRESA

Gerenciamento
de custos

Clientes
internacionais

Para entrar no mercado de
softwares, André Sanseverino,
fundador da MyABCM, resolveu
desenvolver um software para
calcular o custo que as empresas
têm. “Muitas empresas acabam
vendendo seu produto abaixo
do preço de custo por não
saber calcular o custo”, afirma.

Para atender de maneira eficiente
seus clientes, a empresa de André
Sanseverino conta com parceiros
ao redor do mundo. Isso porque
é necessário oferecer um suporte
para problemas que os clientes
possam ter como o software.
Sanseverino garante que o
atendimento é o grande diferencial.
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Vendas para
o exterior

Parcerias com
universidades

Sem revelar o faturamento da
MyABCM, André Sanseverino
afirma que hoje 40% de seus
clientes estão no exterior.
O software que é genuinamente
brasileiro, já foi traduzido para
vários idiomas como inglês,
francês, espanhol e agora
será traduzido para o turco.

Desde 2006, quando começou
a expandir seus negócios
para outros países, André
Sanseverino fechou parcerias
com universidades. “Queríamos
ter inovações dentro do
nosso produto e também dar
oportunidade para quem
ainda vai começar na carreira.”
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■ INVESTIMENTO

R$400mil

Valor a que pode chegar
um projeto da MyABCM

■ CLIENTES

600
Número de clientes
no Brasil e no mundo

■ PREVISÃO

40%

Estimativa de crescimento da
empresa para o próximo ano

“Hoje temos grandes
clientes no mercado
internacional e
esperamos crescer
nos próximos anos
com a abertura de
novos escritórios e
parceiros
internacionais

André Sanseverino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  29 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 32.
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