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Especial | Pequenas e médias empresas

Tecnologia Boa parte dos contratos tem em vista orçamentos limitados

Setor de software investe
em soluções para gestão
Jacilio Saraiva
Para o Valor de São Paulo

Pequenos e médios desenvolve-
dores de software criam novas so-
luções para gestão, automação de
vendas e atendimento telefônico,
de olho em clientes de porte redu-
zido. Em alguns casos, mais de 90%
dos contratos já são feitos com
companhias menores. Para facili-
tar a venda para empresários com
orçamentos limitados, há planos
de financiamento em até 12 vezes,
promoções para a época de férias e
valores mensais, pagos por licença.
Dependendo do fornecedor, é pre-
ciso orçar à parte os custos de ma-
nutenção, atualizações de versões
e suporte 24 horas.

Na Prestus, uma das novidades é
uma solução batizada de “0800 em
n u v e m”, que permite que o mesmo
número de telefone seja comparti-
lhado por diferentes unidades de
uma mesma empresa. “Quando
um cliente liga, é transferido para
a linha fixa da loja mais próxima,
por meio do CEP informado”, ex-
plica o CEO, Alexandre Borin.

A companhia foi criada para re-
duzir custos de empresas por meio
do compartilhamento de recursos
como call centers, suporte técnico,
secretárias e telefonistas. “Alguns
dos nossos usuários eliminaram
totalmente o call center, cortando
despesas com recursos humanos.”
Segundo o executivo, o uso do sis-
tema elimina de 50% a 70% dos
gastos com atendimento.

Borin investiu mais de um ano
em soluções de geolocalização pa-
ra identificar os códigos postais
que ajudam o sistema a funcionar.

Hoje, entre seus contratos em po-
tencial estão as redes de franquias,
que precisam mapear as áreas de
influência dos franqueados. De-
pois do horário comercial das em-
presas, a Prestus também pode
executar o serviço de atendimento
telefônico e repassar chamadas
para os clientes, em forma de men-
sagens de celular ou e-mail. A Pres-
tus espera faturar cerca de R$ 2 mi-
lhões em 2014.

Na Ta r g e t , o foco é a criação de
softwares para o setor de distribui-
ção, segmento que movimenta
R$ 174 bilhões ao ano, no país.
Com 250 clientes, a empresa cresce
a uma taxa média de 30% ao ano,
segundo o sócio-fundador, Rafael
Rojas Filho. “Trinta por cento da
carteira são de companhias que fa-
turam de R$ 6 milhões a R$ 9 mi-
lhões”, diz. O carro-chefe da marca
é uma solução de ERP (sistema in-
tegrado de gestão), que controla as
áreas comercial, de logística, fi-
nanceira, fiscal e contábil das em-
presas. Também vende uma ferra-
menta para automação de vendas,
integrada ao ERP, que monitora
equipes e cadastra pedidos.

As soluções da Target custam
cerca de R$ 20 mil, para até cinco
usuários e dez vendedores em
campo. Inclui implantação e trei-
namento para os funcionários. Há
uma taxa mensal a partir de R$ 800
para manutenção, atualizações de
versões e suporte 24 horas. A em-
presa oferece o parcelamento do
valor em até 12 vezes.

A previsão de Rojas é fechar
2013 com um faturamento de
R$ 11 milhões, alta de 26% ante
2012. No próximo ano vai lançar

um sistema para roteirizar as en-
tregas. “A previsão para 2014 é
crescer cerca de 40%, com cerca de
50 novos clientes e ampliação das
soluções da base atual.”

Na S a l e s Wa y s , empresa especia-
lizada na automação de processos
de vendas, as principais soluções
custam R$ 62,50 por usuário, ao
mês. “O licenciamento é feito com
base em uma assinatura mensal
por, no mínimo um ano, com di-
reito a suporte, atualizações e ser-
viços”, diz Enio Klein, general ma-
nager. Setenta por cento dos clien-
tes são médias empresas. A expec-
tativa é entregar R$ 1,5 milhão em
licenças, em 2014.

A Aqua, que desenvolve solu-
ções touchscreen para telas de
grandes dimensões, tem como

principais clientes montadoras e
concessionárias de veículos. “De -
senvolvemos um catálogo interati-
vo com o conteúdo dos fabrican-
tes”, diz o diretor de marketing, Fá-
bio Assis. Pelo menos 40% dos
compradores são empresas de pe-
queno e médio porte. Há planos a
partir de R$ 1,2 mil ao mês. Inclui
locação do equipamento, software
e conteúdo atualizado. Em 2014, a
expectativa é faturar R$ 5 milhões.

A Ka n a m o b i , especializada em
mobile marketing, lançou há dois
meses uma plataforma de auto-
mação comercial que roda em um
aplicativo para dispositivos mó-
veis. É possível gerenciar o time de
vendas em campo e enviar as in-
formações, on-line. A solução cus-
ta a partir de R$ 50 mil.

Recuperação dos
Estados Unidos
ajuda exportação
De São Paulo

Especialistas do mercado de
software afirmam que 2013 deve
fechar com bons negócios na área
de exportação, graças à recupera-
ção da economia americana. No
ano passado, a indústria brasileira
de software e serviços superou as
expectativas, atingindo a marca de
US$ 27 bilhões. O salto foi de 26,7%
em relação a 2011, de acordo com
o instituto de pesquisas IDC e da
Associação Brasileira das Empre-
sas de Software (Abes). Do total, a
exportação de sistemas e serviços
de TI soma US$ 2,2 bilhões.

“O nosso mercado é o maior da
América Latina e está entre os dez
maiores do mundo”, diz Glaucia
Critter Chiliatto, gerente-executi-
va internacional da Associação pa-
ra Promoção da Excelência do
Software Brasileiro (Softex). “Mes -
mo com uma forte demanda inter-
na, as companhias nacionais am-
pliam, cada vez mais, a presença
em mercados externos”, afirma.

Segundo dados da Federação
das Associações das Empresas Bra-
sileiras de Tecnologia da Informa-
ção (Assespro), os países que mais
compram sistemas do Brasil são o
México, com 14,1% de participa-
ção, Colômbia (7,7%), Estados Uni-
dos (7%) e Argentina (6,3%).

No Brasil, os tipos de software
mais consumidos são soluções
corporativas, como sistemas de
gestão empresarial (ERPs), de busi-
ness inteligence (BI) e de Customer
Relationship Management (CRM).
“O país se especializou em solu-
ções financeiras, bancárias, volta-
das a governo, comércio eletrôni-
co, além de educação, saúde, pe-

tróleo e gás”, diz. “Hoje, o desen-
volvimento de aplicativos para dis-
positivos móveis é um grande foco
dos empreendedores.”

Neste ano, a Softex e a Agência
Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-
Brasil) lançaram um programa
de internacionalização e compe-
titividade (Inter-Com) para as
empresas do setor. A ideia é auxi-
liar os empreendedores na for-
mulação de estratégias de inter-
nacionalização. Os Estados Uni-
dos são o principal mercado-al-
vo. Inicialmente, 30 empresas
participam do projeto e a meta
da Softex é que pelo menos 20
delas abram operações em terri-
tório americano, até 2015.

Desde 2005 a Apex e a Softex de-
senvolvem um projeto setorial pa-
ra exportação de software e servi-
ços com o objetivo de promover a
expansão das empresas brasileiras
no mercado externo. Cerca de 200
organizações participam da ação,
cujas exportações totalizaram US$
550 milhões em 2012. (JS)

* Fonte: Censo Assespro do setor de TI/2013
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Alexandre Borin, da Prestus: “Alguns dos nossos usuários eliminaram o call center”
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

P R O G R A M A

Com a linha de crédito especial da CAIXA, ficou mais fácil para a sua
empresa pagar o 13º salário dos seus funcionários. O banco das melhores taxas
oferece crédito para você pagar com tranquilidade o 13º e as despesas típicas
de final de ano. É simples e rápido. Procure um de nossos gerentes e saiba mais.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F7.




