
BI L H E T E S E L E T R Ô N I C O S

Tecnologia cearense da
Fujitec chega à Europa
Adalberto Pessoa, de 38 anos, e Danilo
Reis, 36 anos, ambos engenheiros ele-
trônicos formados pelo ITA, são os pri-
meiros empresários brasileiros a expor-
tarem softwares para bilhetagem
eletrônica com tecnologia smart card. O
contrato fechado pela Fujitec, empresa
criada por eles há 10 anos, em Fortaleza,
é de R$ 1 milhão para quatro anos de
negócios com empresas italianas de
transporte coletivo. O programa vai
rodar numa frota de 302 ônibus de 10
empresas de transporte coletivo das
cidades de Pavia e Vareze, ao norte do
país. A Fujitec vai, ainda, prestar consul-
toria para desenvolvimento do software
de back office para a italiana TSF, que
também integrou o consórcio vencedor
da licitação. 
A receita estabilizada entre R$ 800 mil e
R$ 1 milhão desde meados dos anos 90,
começou a decolar nos últimos dois
anos, a partir da parceria com a austra-
liana VJF Technology, produtora de
hardware de bilhetagem eletrônica.
Com projetos conjuntos com a VJF, a
Fujitec teve acesso, por exemplo, a uma
linha de financiamento da Agência de
Exportação de Crédito (ECA), da Aus-
trália, que oferece dinheiro a juros de
3% a 4% ao ano. 

C E N T R O T E C N O L Ó G I C O

Chineses de olho
em Campina Grande

O município de Campina Grande, na
Paraíba, poderá sediar o único centro
de integração Brasil/China. A

informação foi prestada pela
Fundação Parque Tecnológico, durante
a visita de uma delegação chinesa ao
município para estreitar parcerias
entre os países. 
A visita da missão chinesa à Fundação
PaqTcPB, onde fica o Softex de
Campina Grande (CGSoft), no ano
passado, pode render bons frutos para
a região. Além de consolidar o
intercâmbio existente com a Fundação
e com a Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), o encontro
serviu para dar continuidade aos
projetos com a Light Infocon
Tecnologia S/A, empresa associada ao
CGSoft que mantém negócios na
China, e verificar a viabilidade de
novas alianças com empresas locais. 

MI N E R A Ç Ã O

InForma quer ampliar 
atuação no exterior

Micro e pequenos empreendedores de
Tecnologia da Informação de Pernam-
buco, em busca de expandir sua atuação
no exterior, são o principal alvo do Pro-
grama Setorial Integrado (PSI) da Apex.
O Porto Digital e o Softex de Recife ela-
boraram a proposta, que deve seguir para
avaliação da Apex. O programa prevê
investimentos de R$ 3 milhões para esti-
mular a exportação nos próximos dois
anos. Desse total, 50% virão da agência.
Segundo o diretor-presidente do Núcleo
de Gestão do Porto Digital, Fábio Silva,
30 empresas devem iniciar o programa e,
em dois anos, chegar a 50. Das empresas
iniciais, pelo menos cinco já exportam
regularmente e uma delas é a InForma
Software, empresa associada ao Softex
Recife e no mercado desde 1993.
A empresa, que desenvolve produtos e

serviços em gestão de manutenção e
laboratório, fechou seu primeiro contra-
to internacional no início de 2001 com
norte-americana Modular Mining Sys-
tens, líder mundial em tecnologia para
mineração. A InForma prevê uma nova
parceria com a gigante americana para o
próximo ano e espera entrar no mercado
da Grã-Bretanha em 2004. 

I N V E S T I M E N T O

Microsiga investe
R$ 1,1 mi em Centro
Permanente de Resultado

Já está em operação o Centro
Permanente de Resultado da
Microsiga, de São Paulo,um espaço no
qual os clientes podem escolher
soluções da empresa e dos 29
parceiros da iniciativa. Foram gastos
R$ 1,1 milhão para implantar o
projeto, parte do valor foi obtido junto
aos parceiros. Embratel, IBM e HP são
algumas das 29 parceiras que
aderiram ao CPR.
As informações do CPR podem ser
conferidos no site da Microsiga
(www.microsiga.com.br). Além
disso, o cliente pode agendar a sua
participação através de uma solução,
batizada de KPI, que possui uma série
de facilidades, entre elas, a checagem
de um roteiro de atividades. Além de
testes, o usuário que passar pelas 
10 salas, incluindo o anfiteatro,
poderá ter acesso as palestras
proferidas; simular resultados,
treinamentos corporativos e, se
desejar, poderá comprar, no mesmo
dia, a solução adequada às
necessidades da sua corporação.
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