
Grupo israelense cresce com a demanda tecnológica no Brasil 
Camila Abud 
 
Empresa de origem israelense, com 30 anos de especialização no mercado de produtos 
tecnológicos, a gigante Magic Software quer fazer história no Brasil. Em meio a grandes nomes 
de conglomerados norte-americanos e europeus que dominam o segmento e a área de 
telecomunicações, a Magic encontra espaço. A companhia, que em nível global movimentou 
cerca de US$ 113 milhões no ano passado, com incremento de 30%, aposta na demanda de 
desenvolvimento de aplicações multiplataformas e nas novas possibilidades na área de 
mobilidade no País.  
 
Com 150 grandes parceiros e clientes, entre eles as gigantes SAP e Microsoft, por exemplo, a 
Magic está para lá de confiante com o possível desempenho de sua atuação no País. Tanto que 
este ano, a previsão é repetir o ritmo de expansão global e atingir incremento de 30% nos 
negócios no País - cujos valores são guardados a sete chaves.  
 
Segundo Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil, a previsão é crescer baseados no 
forte apoio aos canais e projetos de integração, soluções em nuvem (cloud computing), "além 
de sermos puxados pelas novas possibilidades da área de mobilidade", afirmou ele, ao DCI. O 
executivo explica que a empresa tem atuação como um distribuidor local, mas exclusivo, 
apesar de ter iniciado os negócios no Brasil com uma subsidiaria. Porém, depois optou por 
firmar a parceria, mas com o direito de uso da marca com exclusividade. "É quase uma 
franquia. Não há essa conotação oficial, mas outras redes com fornecedores internacionais 
também buscaram alguém que se dedicasse exclusivamente para a empresa, como Burger 
King e Outback, acredito. Acho que elas têm mais ou menos esse perfil de negócios."  
 
De acordo com Repullo, essas representações são até uma tendência, além de um negócio 
seguro. "Hoje somos responsáveis por toda a América do Sul, Argentina, Peru, Uruguai, Chile e 
Colômbia. Apesar disso, o Brasil, em termos de América do Sul, é hoje 80% do nosso 
mercado, pela atuação e a demanda. Fora daqui, a nossa atuação é por meio de distribuidores 
em outros locais", ressaltou o CEO.  
 
No caso da atuação em nível global, a Magic foi a primeira empresa de tecnologia israelense a 
abrir o capital na bolsa de valores norte-americana, na década de 1990. Hoje, a companhia 
está presente em mais de 50 países, dos quais apenas seis têm subsidiárias, entre eles "Japão, 
Estados Unidos, Alemanha, França. Nos demais é através de distribuidores, como no Brasil".  
 
Sobre a representatividade do mercado nacional em termos de América Latina, a Magic estima 
que fora o distribuidor que atua no México, o Brasil é o maior destaque. Representa para o 
grupo cerca de 60% dos negócios na região. "Falando em termos de resultado, eu creio que 
temos em torno de 4% da fatia mundial, a partir da América do Sul. E esse percentual faz 
sentido", destacou.  
 
Tablets  
 
Voltada ao crescimento das demandas de integração de sistemas, a Magic lançou este ano 
novidades voltadas para plataforma de desenvolvimento para Android, iPhone e iPad. "Diante 
da forte demanda e do forte apelo que esse mercado de mobilidade vem trazendo para o 
mercado nacional, a agente entende que temos um espaço bom para crescimento", ressalta o 
CEO da Magic.  
 
Rodney Repullo lembra, ainda, que atuar no País nessa área não é tão simples. "Há 
diferenciais interessantes para esse setor, que exige linguagens e tecnologias especificas para 
cada uma das plataformas que chegam ao mercado". São cerca de 3 mil clientes no Brasil, que 
usam a tecnologia da Magic. Com o lançamento realizado pela empresa este ano, a perspectiva 
é estender as habilitações para a solução que pode ser executada nesses dispositivos.  
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Entre os clientes da israelense estão um banco regional do Rio Grande do Sul, a também 
gaúcha Sigam, com cerca de 3 mil clientes que utilizam um sistema de gestão com tecnologia 
da Magic. "A CCE também utiliza a nossa plataforma, e mesmo com a Lenovo no negócio a 
expectativa é manter a utilização dos sistemas desenvolvidos localmente", afirma o CEO. Ele 
comemora o bom desempenho dos negócios este ano, em que a meta era alcançar 20 novos 
parceiros: "Temos 15 novos, já firmados e qualificados. Acredito que alcançaremos a meta, até 
o final do ano, como fornecedores de tecnologia para o parceiro desenvolver as soluções aos 
clientes, com nossa consultoria".  
 
Franquias  
 
Oficialmente com atuação no ramo de franquias, outra empresa que também tem crescido na 
área de tecnologia é a especializada em soluções de gestão empresarial para pequenas 
empresas, a rede Jiva. Sediada em Uberlândia (MG), a companhia já conta com 21 franquias 
nas principais cidades brasileiras. No último semestre, mais seis foram adicionadas e meta é 
alcançar 30 unidades até o final de 2012.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A9. 
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