
Cisco compra
a Sourcefire

AvalDoc recebe
investimento-anjo

CURTAS

A Cisco anunciou ontem a
compra da Sourcefire, empresa
americana de segurança de
redes empresariais, em um
acordo de cerca de US$ 2,7
bilhões. Com a aquisição, a Cisco
volta a fortalecer o seu portfólio
de segurança, que esteve no
centro de outras duas
aquisições nos últimos doze
meses: Cognitive Security e
Virtuata. A Sourcefire fechou
2012 com uma receita de US$
223,1 milhões e é muito
conhecida por sua atuação junto
ao governo e às grandes
empresas. A empresa opera no
Brasil desde 2010, mas deu
início à fabricação local de parte
de seu portfólio de
equipamentos e softwares
somente em março deste ano.

O cenário de instabilidade políti-
ca e econômica na Argentina tem
levado muitas empresas brasilei-
ras a reduzir investimentos ou
mesmo suspender negócios no
país. Na contramão dessa corren-
te, a Stefanini — multinacional
brasileira de serviços de tecnolo-
gia da informação (TI) — enxerga
boas perspectivas em sua opera-
ção argentina. A filial foi o marco
zero da expansão internacional da
Stefanini, com a inauguração de
uma subsidiária, em 1996.

“Conseguimos abrir um bom
leque de clientes na Argentina. No
ano passado, a operação cresceu
em torno de 20% e nossa previsão
é manter esse ritmo de expansão
em 2013”, afirma Marco Stefani-
ni, executivo-chefe da Stefanini.

Um dos pontos que fundamen-
tam essa expectativa é a conquis-
ta de 25 novos clientes no merca-
do argentino nos últimos dois
anos. O pano de fundo para esse
aumento da base instalada no país
foi a oferta de novos produtos, de-
correntes de aquisições realizadas
pela Stefanini, como as compras
da Callere e da uruguaia Top Syste-
ms. A partir desses acordos, a Ste-
fanini ampliou seu portfólio local
com sistemas de captura digital
de imagens de cheques e de pre-
venção à lavagem de dinheiro.

Nesse cenário, o segmento fi-
nanceiro e de indústria de base
são apontados como os mais pro-

missores para a empresa no país.
Sob o ponto de vista da América
Latina, no entanto, o maior cres-
cimento na subsidiária será no
segmento de serviços, em fun-
ção de um contrato fechado re-
centemente com uma operadora
de telefonia, cujo nome não foi re-
velado. “O acordo cobre a Argen-
tina, Peru e Colômbia, e a entre-
ga dos serviços será realizada a
partir da Argentina”, diz Carlos
Alberto Xavier, diretor de opera-
ções da Stefanini na Argentina.

O executivo destaca que a em-
presa está conseguindo superar
uma cultura local, antes mais re-
sistente à contratação de serviços
de desenvolvimento de softwares
sob medida. Em 2012, a receita
dessa modalidade registrou um
crescimento de 190% sobre 2011
no mercado argentino. Até então,
os contratos locais estavam mais
concentrados nos serviços de re-
crutamento e treinamento de equi-
pes de TI, e de suporte ao usuário.

A Argentina hoje é o terceiro
maior mercado para a Stefanini
na América Latina, atrás apenas
de Brasil e México. Os planos da
empresa no exterior não se restrin-
gem, porém, à região. Atualmen-
te, a companhia possui presença
em 30 países. Parte dessa cobertu-
ra é resultado de cinco aquisições
realizadas pela empresa no exte-
rior desde 2010. A lista foi engros-
sada no início do mês, com a com-
pra da americana RCG Staffing.
Em 2012, as operações internacio-
nais responderam por cerca de
40% da receita total da Stefanini.
A expectativa é manter esse mes-
mo índice em 2013.

Com a estratégia de combinar
aquisições e expansão internacio-
nal, a empresa saltou de uma re-
ceita de R$ 510 milhões em 2008,
para R$ 1,9 bilhão, em 2012. “Nes-
se ano, nosso foco é mais interno,
de integrar as operações que ad-
quirimos e ganhar sinergias. A
projeção é fechar 2013 com um
crescimento entre 10% e 15%”,
diz Stefanini. O executivo descar-
tou ainda, a possibilidade da em-
presa abrir seu capital em curto
prazo. “Temos uma dívida muito
baixa e uma boa capacidade de fi-
nanciar novas aquisições. Uma
eventual abertura de capital só
entrará em pauta a partir de 2014
e dependerá muito das condições
do mercado”, afirma.

A novata AvalDoc acaba de
receber um investimento-anjo
de R$ 1 milhão de um grupo
liderado por três executivos do
segmento de planos de saúde,
cujos nomes não foram
revelados. A startup brasileira
oferece um sistema para o
agendamento de consultas
médicas online. Com o aporte,
David Pares, CEO da AvalDoc,
diz que a empresa está
desenvolvendo um pacote online
de softwares de gestão para
consultórios e clínicas. Entre
outros recursos, os novos
sistemas permitem que os
médicos gerenciem suas
agendas e tenham acesso
remoto ao prontuário e histórico
de cada paciente a partir
de dispositivos móveis.
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Mercado argentino
na mira da Stefanini
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Com a conquista de novos clientes e a ampliação de seu portfólio, a

multinacional brasileira prevê um crescimento de 20% no país nesse ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 jul.  2013, Empresas, p. 14.




