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Com lançamento de sistema de
gestão voltado para varejistas,
Microsoft quer ganhar mercado

Enquanto no mundo as aten-
ções da Microsoft estão volta-
das para a compra da Skype, no
Brasil o foco está no lançamen-
to do sistema de gestão voltado
para o mercado de varejo, que
acontece na próxima quinta-
feira. Depois de um ano de
adaptações no software global,
para que se adequasse à reali-
dade fiscal e tributária brasilei-
ra, o sistema chega ao mercado
local com a meta de alcançar a
liderança no segmento, de
acordo com Maurício Prado,
gerente geral de soluções e ne-
gócios da divisão que engloba
sistemas de gestão e de relacio-
namento com clientes.

O executivo afirma que a
empresa quer ganhar o merca-
do das fornecedoras locais vol-
tadas para nichos do varejo. Se-
gundo ele, há duas empresas
internacionais utilizando o sis-
tema no país, sendo uma da
área de cosméticos. “O merca-
do de varejo é o mais evidente e
forte que há no Brasil e está em
processo de transformação”,
diz Prado. Segundo ele, fatos
como a integração de diferentes
canais de venda e a comunica-
ção via redes sociais vão passar
a exigir mais dessas compa-
nhias em termos de tecnologia.

Dessa forma, empresas que
até agora adotaram sistemas

desenvolvidos internamente
tendem a migrar para softwares
mais sofisticados que atendam
as necessidades de crescimento
do varejista. O setor de varejo
cresceu 9,8% em janeiro de
2011 frente ao mesmo mês do
ano passado, segundo pesquisa
da Serasa Experian.

Mercado
Apesar de o mercado de siste-
mas de gestão de varejo ser do-
minado por pequenos fornece-
dores e sistemas desenvolvidos
internamente, quando levados
em conta todos os setores a
Totvs, SAP e Oracle têm juntos
82% de participação de acordo
com pesquisa anual da Funda-
ção Getúlio Vargas referente a
2010. ■ C.P.

RESULTADOS

Rodobens aumenta receita líquida em 79%
com relação ao mesmo período de 2010
A incorporadora e construtura Rodobens apresentou receita líquida 79%
maior no primeiro trimestre, alcançando R$ 208 milhões. As vendas
contratadas somente da parte Rodobens, e líquidas de distratos, atingiram
R$ 210 milhões, um crescimento de 20% sobre o mesmo período do ano
passado e 12% sobre o quarto trimestre de 2010. A margem Ebitda foi de
21,8%, com relação ao primeiro trimestre do ano passado.

EQUIPAMENTOS

Galvão fecha contrato com a Vestas Wind
para aquisição de turbinas de energia eólica
A Galvão Energia fez a aquisição de 40 turbinas de energia eólica
modelo V-100 2 MW e entrou em entendimentos para a aquisição de mais
sete turbinas do mesmo modelo, totalizando 47 equipamentos, que serão
instalados nos projetos Olho D’Água, São Bento do Norte, Boa Vista e
Farol, todos localizados no Rio Grande do Norte, que irão fornecer
eletricidade para cobrir o consumo anual de quase 1,4 milhão de pessoas.

Divulgação

No Brasil,companhia
quer liderar o varejo

“A integração de diversos
canais de venda e a
comunicação via redes sociais
com os consumidores são
alguns dos fatores que vão
exigir mais dos varejistas
em termos de tecnologia”

Maurício Prado
Gerente da
Microsoft

Henrique Manreza

Steve Ballmer,
presidente da

Microsoft e Tony
Bates, presidente

da Skype, selam
acordo que

cria a divisão
Microsoft Skype
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BRASIL

CRM
O Brasil já é o segundo país do
mundo em números de usuários
do sistema de relacionamento
com o cliente (CRM) on-line
oferecido pela Microsoft.

MUNDO

50 países
já tinham o software de gestão
para varejo da Microsoft
disponível. No Brasil, foi preciso
um ano para fazer adaptações
fiscais e tributárias no sistema.
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