
ED U C A Ç Ã O

EduWeb recebe aporte
de R$ 1,2 milhão
A EduWeb, desde 1998 no mercado,
recebeu R$ 1,2 milhão do Prosoft (Pro-
grama de Apoio ao Setor de Software),
administrado pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social) e ligado à Softex
(Sociedade para a Promoção da Ex-
celência do Software Brasileiro). Os
recursos serão aplicados, em grande
parte, no projeto de prospecção do mer-
cado externo, onde o software AulaNet,
com mais de 4 mil cópias distribuídas
no Brasil e exterior, já é bastante difun-
dido. A estratégia da EduWeb é distri-
buir gratuitamente o software AulaNet
e cobrar apenas os serviços. Entre as
empresas que já fizeram dowload do
programa de e-learning estão as univer-
sidades do Porto e de Aveiro, em Portu-
gal, a empresa Adaptive Tutoring
Systems, no Canadá, e a Angola Tele-
com, em Angola, na África.

P R Ê M I O I N T E R N A C I O N A L

Empresa catarinense 
desbanca gigantes 
em e-commerce
A Paradigma, empresa associada ao
Softex de Florianópolis (Softpolis),
desbancou as gigantes dos Estados
Unidos na seleção da Microsoft para
prêmio Melhor Solução Mundial de e-
Commerce. Com três anos de idade e
55 funcionários, a Paradigma detém
mais de 50% do mercado brasileiro e
faturou cerca de R$ 10 milhões no ano
passado. Seus concorrentes no Brasil

são quatro multinacionais americanas,
as maiores fornecedoras de soluções
de e-commerce do mundo. A empresa
catarinense já entregou 14 portais de
negócios e implementou a primeira
bolsa eletrônica de compras públicas
para o governo de São Paulo. 

RH

Datasul fecha parceria
com empresa canadense

A Datasul, especializada na área de
Recursos Humanos, fechou uma parce-
ria com a canadense GTR Data Inc. para
comercialização de uma solução con-
junta, com foco no mercado norte-ame-
ricano. Pelo acordo, em sistema de cola-
boração, as empresas disponibilizarão
uma solução completa para Recursos
Humanos e Folha de Pagamentos, resul-
tado da fusão do software Datasul RH
para a área de desenvolvimento organi-
zacional e do Payroll, para folha de paga-
mentos, desenvolvido e já comercializa-
do pela GTR nos EUA.
A parceira GTR Data Inc, fundada em
1973, com sede em Montreal, é compa-
nhia de desenvolvimento de software,
líder no fornecimento de software para
folha de pagamento, oferecendo solu-
ções para front e back office, nos EUA e
Canadá. A solução Payroll é voltada
especialmente para as necessidades das
médias e grandes empresas. 
A Datasul está há 24 anos no mercado e
é líder brasileira no fornecimento de
soluções empresariais em gestão e cola-
boração. Associada ao Softex de Join-
ville (Softville), conta com uma rede de
dois mil profissionais de serviços. Está
presente também na Argentina, México
e EUA.

E - B U S I N E S S

Ci&T Systems investirá 
R$ 7,7 milhões para
expandir mercado

Três colegas de faculdade – Fernando
Matt, César Gon e Bruno Guiçardi –
criaram há oito anos a Ci&T. O quadro
de funcionários saltou para os atuais
140 profissionais e o faturamento,
mesmo com as dificuldades
econômicas que sofre o setor de
tecnologia da informação, tem
crescido: de R$ 2 milhões em 1999
subiu para R$ 6,5 milhões no ano
seguinte e chegou a R$ 9 milhões em
2001. Com essas credenciais, a Ci&T
obteve, em maio do ano passado, um
financiamento de R$ 2,5 milhões do
BNDES, no âmbito do Prosoft. Os
recursos integram um plano de
investimento da empresa de R$ 7,7
milhões, para os próximos dois anos.
A empresa planeja buscar parceiros no
exterior e participar de consórcios de
exportação de software. Parte da
performance da empresa, associada
ao Softex de Campinas, é devido a seu
modelo de negócios: o software
“componentizado”, ou seja, a
produção sob encomenda de
aplicações sofisticadas de negócio,
integradas a grandes programas de
gestão empresarial. 
A Ci&T criou o portal que integra os
distribuidores da HP na América
Latina, incluindo atividades como
controle do envio de mercadorias e
estoque; ajudou a modernizar o
sistema de qualidade da Petrobras
para suas refinarias; e projetou o site
da Natura, onde a empresa se relaciona
com suas consultoras e permite o
envio de pedidos via internet. 
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