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Para crescer 40% nos próximos três anos, a Decision IT, empresa cuja expertise se 

concentrava na oferta de sistemas de tecnologia da informação (TI) voltadas para a área fiscal, 

aposta em dois novos nichos: segurança e mobilidade. A empresa firmou parceria com a 

desenvolvedora de softwares de Portugal ITPeers e a meta é trazer ao mercado os produtos 

DataPeers e MultiPees. - A primeira solução garante a confidencialidade dos dados 

armazenados pelas corporações, substituindo-os por informações fictícias, colocando, por 

exemplo, um nome fantasia junto com o CNPJ de um cliente. Assim, quando estes dados são 

acessadas por colaboradores ou por profissionais terceirizados, o risco de serem roubadas é 

minimizado.  

 

No caso do software MultiPees, a empresa ressalta que o produto facilita o uso de dispositivos 

móveis (tablets e celulares) fazendo a ponte entre os sistemas de banco de dados usados na 

gestão interna das empresas. Os aparelhos recebem informações vitais para a tomada de 

decisão, sem que elas tenham necessariamente sido solicitadas pelo usuário. 

 

"Diversificamos a estratégia com a abertura deste novo segmento, porque nossa experiência 

na área fiscal nos mostrou que existe uma grande demanda por confidencialidade e 

mobilidade", contou Rogério Negruni, sócio fundador da Decision IT. Sobre as características 

dos produtos, Luiz Agnelo, diretor de novos negócios da empresa, afirmou que 90% das 

companhias do Brasil não possuem soluções de segurança independente (compatíveis com 

todos os tipos de banco de dados). Além disso, ele frisou que a nova linha de negócios da 

Decision IT vai trazer preços competitivos e fomentar a briga contra gigantes como a IBM, 

Microsoft, Oracle e SAP.  

 

"Nos diferenciamos porque esta solução se adequa a todos os tipos de banco de dados, ou 

seja, se o usuário tem sistema IBM funciona, se é SAP também. Geralmente soluções 

concorrentes da IBM, por exemplo, funcionam em sistemas de banco de dados da IBM", disse. 

Para ilustrar, Agnelo citou o funcionamento das ferramentas em um supermercado: "O gestor 

da loja recebe uma mensagem em seu celular, enviada pela solução de mobilidade, apontando 

que a previsão das vendas [configurada para um determinado dia] segue em um ritmo mais 

lento do que o esperado e pode fazer uma promoção para reverter este quadro e alcançar a 

meta desejada".  

 

Falando do produto de segurança, ele contou que ajudaria o supermercado a manter o sigilo 

de dados processados, que podem ser vistos pela equipe de tecnologia da informação. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 25 out. 2012. Caderno A, p. A9. 
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