
Em sua 1ª aquisição, Globalweb compra Compusoftware 
João Luiz Rosa 
 
Com movimento, campanha planeja fortalecer investida na computação em nuvem. 
 

 
Cristina Boner e Severino Benner: base adicional de 2,5 mil clientes empresariais e receita total de R$ 300 milhões. 

 
Apenas quatro meses depois de criada, a Globalweb Corp - resultado da fusão entre duas 
divisões do grupo TBA com a Benner Sistemas - anuncia hoje sua primeira aquisição: a da 
Compusoftware, uma empresa com 19 anos de atuação no mercado, concentrada em sistemas 
da Microsoft. O valor do negócio não é revelado, mas o faturamento da Compusoftware é de 
R$ 80 milhões por ano, segundo a companhia. Com a compra, a Globalweb chega a uma 
receita próxima a R$ 300 milhões. 
  
"Estamos seguindo à risca nosso plano de atingir um faturamento de R$ 500 milhões até 2014, 
fortalecendo os negócios com aquisições estratégicas", diz Severino Benner, executivo-chefe 
da Globalweb. O principal interesse na Compusoftware é a base de clientes da empresa, 
composta de 1,5 mil companhias, a maioria de médio porte - um segmento no qual a 
Globalweb tem interesse especial. 
  
Sob o acordo, que prevê a compra de 100% da Compusoftware, a companhia passa a 
funcionar como uma nova área de negócios dentro da Globalweb e continuará sob o comando 
de José Mauricio Neves Reys, que assume a função de vice-presidente da Globalweb. 
  
Fundador da Compusoftware, Reys diz estar pronto para passar do papel de empresário para o 
de executivo. "A companhia chegou a um ponto em que, para continuar crescendo, precisava 
optar por uma fusão ou aquisição. Escolhemos essa última", afirma. 
  
A Compusoftware é especializada na venda de licenças de programas da Microsoft - mais de 
80% da receita está concentrada em produtos da criadora do Windows, diz Reys. Apesar disso, 
a companhia não tem experiência na prestação dos serviços que, cada vez mais, acompanham 
o licenciamento de software, e que estão se tornando um requisito básico no mercado. 
  
É uma mudança significativa na abordagem comercial. Se antes os responsáveis pelas compras 
de tecnologia da informação nas empresas adquiriam produtos isolados, com base em 
especificações estritamente técnicas, hoje o cenário é diferente. Em vez de comprar uma 
licença de software de banco de dados, por exemplo, e ter de instalar e administrar o 
programa, o cliente prefere que tudo isso seja feito pelo fornecedor, diz Benner. A própria 
maneira de negociar mudou, afirma: os clientes apresentam os problemas que têm para 
resolver, ou os projetos que precisam colocar em prática, e as empresas de tecnologia A ut
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apresentam uma proposta na qual combinam equipamentos, softwares e serviços. O foco 
deixa de ser a compra individual desses itens e passa a ser o projeto todo. 
  
A expectativa na Globalweb é levar essa oferta de serviços, com a qual já trabalha, para os 
usuários de Microsoft atendidos pela Compusoftware. Além disso, a companhia planeja 
oferecer mais produtos para essa base. Isso inclui softwares de outros fornecedores globais, 
como Novell e Salesforce.com, que já são parceiros da Globalweb; serviços de terceirização e 
programas empresariais com a marca Benner. "É uma oportunidade de fazer a venda cruzada 
de produtos", diz Cristina Boner, presidente do conselho da Globalweb. 
  
A aquisição da Compusoftware também tem outra finalidade - reforçar o papel da Globalweb 
para o que pode se transformar na mudança mais radical do setor nos últimos tempos: a 
computação em nuvem. Pelo modelo, os softwares deixam de ter suas licenças vendidas e não 
são mais instalados nas máquinas dos usuários. O pagamento é feito sob um modelo de 
aluguel e os programas, instalados em computadores localizados em centros de dados, são 
acessados via web. 
  
Para os clientes, as grandes vantagens são a redução de custo e a facilidade na administração 
de seus recursos de tecnologia. Os fornecedores também ganham novas frentes de negócio, 
como explorar os cobiçados serviços de centros de dados. Para ocupar um espaço importante 
nesse cenário, porém, eles terão de se adaptar a mudanças que alteram a própria maneira 
como contabilizam suas receitas - em vez de contratos que podem chegar a milhões de dólares 
em vendas de licenças, as companhias de TI passam a ter fluxos constantes, mas menores, de 
receita mensal. 
  
A nuvem é uma das principais apostas da Globalweb. A companhia está oferecendo, por 
exemplo, um pacote que inclui um tablet, software de e-mail, um programa para 
armazenamento em nuvem e o pacote Office 365 [a versão de programas como Word e Excel 
para a nuvem] pelo preço de R$ 222 mensais, pelo prazo de dois anos, e para cinco usuários 
no mínimo. 
  
A Globalweb já trabalha com programas da Microsoft, mas com foco em companhias maiores. 
A compra da Compusoftware permite expandir para empresas menores o esforço baseado na 
computação em nuvem. 
  
O plano, diz Benner, é fazer mais aquisições nos próximos meses. As áreas que mais 
interessam estão relacionadas a centros de dados e empresas de terceirização de serviços ou 
"outsourcing", além de fornecedores de softwares empresariais, que reforcem a oferta atual de 
produtos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 dez. 2011, Empresas, p. B3. 
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