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Sob novo comando, empresa do grupo Mitsubishi busca fatia de 10% do mercado brasileiro.  
 
A AccesStage, criada pelas japonesas Mitsubishi e Intec há três anos, vai reforçar os seus 
negócios no mercado brasileiro de troca eletrônica de documentos (EDI) para dar partida a um 
projeto de expansão na América Latina. Com este objetivo, a Mitsubishi acaba de trazer ao País 
um de seus executivos mais experientes para assumir o comando da fornecedora de serviços de 
EDI. O novo presidente da AccesStage, Hiroshi Nimura, acumulará ainda os cargos de vice-
presidente de novos negócios para a América Latina da Mitsubishi e vice-presidente de TI e 
Telecom da Mitsubishi Brasil. "Visamos primeiro o Brasil. Como a empresa vem crescendo 
rapidamente, planejamos também atingir outros países", disse.  
 
A expectativa da empresa é fechar 2005 com um faturamento de R$ 15 milhões, praticamente o 
dobro do obtido em 2004. Hoje, a AccesStage, que disputa o mercado de EDI com a Interchange, 
Embratel e Proceda, detém entre 2% e 3% de participação no segmento. A meta é atingir receita 
de R$ 50 milhões em três anos e se firmar como uma das três principais empresas do setor no 
País, com uma fatia de 10% do mercado. "Neste período, teremos uma idéia da estratégia que 
será adotada para a América Latina", disse o executivo, que estudou o mercado latino-americano 
de TI e Telecom quando era responsável pela área na Mitsubishi em Nova York, de 1999 a 2005.  
 
Segundo Nimura, ainda há muito espaço para crescer no País, diferentemente do que acontece 
nos Estados Unidos, onde o setor de EDI já está consolidado. O executivo também vê 
oportunidades de negócios no México, Argentina e Chile. "O Chile, por exemplo, está no mesmo 
estágio do Brasil, mas o mercado chileno não é tão grande como o brasileiro", afirmou.  
 
A AccesStage chegou a avaliar a sua atuação na China. Esbarrou no entanto na regulamentação 
daquele país e decidiu apostar no Brasil.  
 
A empresa está reformulando os seus planos de investimentos aqui. Os aportes para ampliar a 
infra-estrutura, as parcerias e pessoal devem crescer, informou Nimura, sem revelar valores. 
Entre os primeiros passos que pretende dar está a busca de alianças com canais de distribuição, 
investidores e até concorrentes. "O setor de EDI é muito abrangente. Muitas vezes, é melhor unir 
forças para atacar o mercado, em vez de brigar".  
 
A AccesStage também prepara a expansão da capacidade de seu data center. Atualmente negocia 
a contratação de uma empresa no Brasil para hospedar o seu sistema de contingência. Com a 
ampliação na área, a companhia será capaz de realizar 500 milhões de transações eletrônicas por 
mês. "São feitas 50 milhões de transações mensais atualmente, 10% da capacidade. Já temos 
condições de atender a grandes mercados", afirmou o diretor de TI e operações da AccesStage, 
Fernando Takano.  
 
Lançado há menos de três anos no Brasil, o software de comunicação da AccesStage, Apus Client, 
é utilizado por mais de 11 mil clientes para a troca eletrônica de documentos com outras 
empresas e instituições financeiras. A tecnologia adotada pela AccesStage, totalmente baseada na 
internet, permitiu à companhia oferecer preços até 40% inferiores aos dos concorrentes. A rival 
Interchange decidiu adotar o mesmo modelo e em abril anunciou planos de migrar os seus 
clientes para a web para centralizar o acesso aos serviços e reduzir custos.  
 
As instituições financeiras garantem 80% da receita da AccesStage, mas a empresa está 
cobiçando setores como o automobilíst ico, portuário e varejo. Entre os principais clientes estão os 
bancos Safra, Rural, Trend Bank, Alfa, Fibra, Tribanco, bem como a Avon, Philips, Grupo Rede, 
Libra e Grupo Martins. 
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