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Segundo a Itautec, o processo
de consolidação e a criação de
grandes redes no mercado de
drogarias colabora para o au-
mento dos investimentos em TI
neste setor. É essa a aposta da
empresa para impulsionar as
vendas nessa área, por meio da
parceria com a Totvs.

“As drogarias precisam se in-
formatizar para competir com

as grandes redes”, afirma Wil-
son de Godoy, vice-presidente
da Totvs. Flavio Gomes Monte-
zuma, diretor de automação co-
mercial da Itautec, afirma que
as drogarias de médio porte es-
tão aumentando o nível de go-
vernança, e isso exige tecnolo-
gia. “Há duas vias: as que que-
rem ser compradas e as que
querem se defender das gran-
des. E ambas precisam de inves-
timentos em TI”, diz.

Os executivos estimam que
as grandes redes, que são as

mais informatizadas, represen-
tem 15% do mercado total de
drogarias, o que significa que
ainda há espaço para investi-
mentos deste tipo em 75% deste
segmento. Segundo levantamen-
to do Conselho Federal de Far-
mácia (CRF) existem cerca de
85 mil farmácias no Brasil.

A Itautec afirma que fará ou-
tras investidas em nichos jun-
to com a Totvs em breve, mas
ainda não abre quais são as
próximas áreas de interesse da
parceria. ■ C.P.

Nichos de mercado como as dro-
garias e até os cartórios, famo-
sos pela falta de intimidade
com tecnologia, estão no foco
de empresas fornecedoras de
hardware e software do Brasil.
A americana Dell é uma delas.
A companhia quer levar os PCs
para os cartórios do país, moti-
vada por uma legislação que faz
parte do programa governamen-
tal Minha Casa Minha Vida, que
vai instituir a obrigatoriedade
dos registros eletrônicos de imó-
veis a partir de 2014.

E boa parte dos cartórios pa-
rece não estar preparada para
atender a nova norma. A Dell es-
tima que existam 20 mil estabe-
lecimentos deste tipo no Brasil,
sendo que 14 mil não possuem
nenhum tipo de software de ges-
tão e cinco mil não têm sequer
computadores. Se levarmos em
conta apenas os estabelecimen-
tos mais carentes em termos de
tecnologia, 25% do total, há po-
tencial de vendas de cerca de
R$ 30 milhões, isso se cada um
deles comprar apenas um servi-
dor (R$ 2,2 mil) e dois PCs de
mesa básicos (cerca de R$ 1,5
mil cada), por exemplo.

Para chegar a este nicho e
conseguir abocanhar uma fatia
dos R$ 30 milhões, a Dell fez
uma parceria com uma empresa
de software especializada neste
segmento, a Siplan Control-M,
que fornece sistemas de gestão
para 600 cartórios de São Paulo.
Com a ajuda da Dell, a empresa
espera conquistar mais 2,4 mil
clientes em três anos, de acordo
com o sócio Luis Werner.

O sistema desenvolvido pela
Siplan é vendido a um preço mí-
nimo de R$ 100 ao mês (para
dois computadores) e tem fun-
ções como, por exemplo, o ge-
rencimento de imagens capta-

das. “Com essa parceria, nossa
meta é triplicar a receita em
três anos”, afirma Werner,
sem dizer qual o faturamento
atual da companhia.

Além dos cartórios, a Dell pre-
tende atuar em outros nichos
por meio de parcerias como a
feita com a Siplan. Segundo Da-
niel Neiva, diretor de vendas da
Dell, o próximo segmento em
que a empresa deve investir é o

de pequenas corretoras de in-
vestimento (e-brookers), para
dar continuidade a estratégia de
crescimento na área de micro e
pequenas empresas. Segundo a
IDC, a Dell já é líder na área de
PCs para companhias médias.

Farmácias na mira da Itautec
A Dell não é a única que tem
feito parcerias para atacar ni-
chos do mercado. A Itautec se

uniu com a Totvs, de software
de gestão, para chegar até às
drogarias, principalmente as
de médio porte.

A empresa já tem as grandes
redes, como a Droga Raia, entre
seus clientes. “Queremos des-
cer para as médias porque as re-
des menores estão se profissio-
nalizando”, diz Flavio Gomes
Montezuma, diretor de automa-
ção comercial da Itautec. ■
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Com baixas vendas na divião química, Bayer
temlucro trimestral abaixo das estimativas
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OSX vai construir navio de US$ 263 milhões
para a Sapura Navegação Marítima

Murillo Constantino

Itautec e Dell
se voltam
para nichos

Consolidação impulsiona TI em drogarias
Para Itautec, processos de fusão
e aquisição no setor de farmácia
cria oportunidades de negócio

A OSX, empresa do grupo EBX, do empresário Eike Batista, informou
ontem que construirá, por US$ 263 milhões, um navio lançador de
linha (PLSV, em inglês), para a Sapura Navegação Marítima, subsidiária
integral da Seabras Sapura Participações que tem sede na Malásia.
A construção e entrega serão na Unidade de Construção Naval do Açu,
no norte do estado do Rio de Janeiro.

Registros de imóveis
terão de ser feitos
eletronicamente
pelos cartórios
a partir de 2014,
o que deve aumentar
a demanda
por tecnologia
neste segmento

O lucro trimestral da Bayer ficou abaixo das estimativas por causa
das baixas vendas na divisão química, e a maior fabricante alemã de
remédios aposta em novos medicamentos para levantar os ganhos
neste ano. O Ebitda ajustado caiu 8,8%, para ¤ 1,54 bilhão, abaixo
da estimativa média de ¤ 1,62 bilhão. A previsão da companhia é
de leve aumento no Ebitda, com um crescimento de 3% nas vendas.

Companhias fazem parcerias com
empresas de software para atingir
áreas como a de cartórios e farmácias

Fusões como a que
aconteceu entre
Drogasil e Droga Raia
fazem as redes
menores terem de
investir mais em
governança e,
consequentemente,
em tecnologia
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Montezuma,
da Itautec,e
Godoy,daTotvs:
parceriapara
atacarnichos
dovarejo
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Mercado alvo da Dell
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20 milCartórios no Brasil

Sem software
de gestão empresarial 14 mil

Sem computadores

Projeção de custo
para informatização
dos  5 mil cartórios  

5 mil

R$ 32,5
milhões
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