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Oferta de negócios  
Cód.073 
 

A empresa em questão se mostra uma grande oportunidade. Ao contrário das 
empresas de tecnologia convencionais se mostra mais estável e menos sucetível a 
mudanças drásticas no mercado, por se tratar de um software completo de gestão de 
empresa. Possui um produto excepcional mas atualmente não possui um forte 
departamento comercial/vendas, se implantado um agressivo e eficiente sistema de 
vendas pode alavancar exponencialmente sua receita. Uma das vantagens do software 
é a distribuição com facilidade por todo o território nacional, a empresa pode atuar de 
qualquer parte do país e atender a clientes do outro lado do continente. 
 

Negócio Desenvolvedora de Software 

Ramo Venda e manutenção de software ERP desenvolvido 
pela empresa. 

Software principal Sistema de Gestão Empresarial (ERP) com banco de 
dados Oracle®. Um dos sistemas mais confiável e 
moderno se tratando de gestão e armazenamento de 
dados. (Informações sobre o software na pág. 2) 

Fundação 2000 

Concorrentes regionais 5 

Ativos Fontes Software ERP avaliado em R$ 700.000,00 
Veículo Gol 2008 
11 Computadoes, 2 Notebooks, 1 Servidor Dell 
Central telefônica 

Faturamento R$ 400.000,00 anual 
Média de R$ 33.500,00 mensais 

Custos (funcionários,telefonia, 
impostos, FGTS, energia) 

R$ 14.300,00 

Carteira de clientes 40 Clientes ativos gerando receita mínima de 
R$276.000,00 anuais 

Premiações 6 prêmios nacionais e internacionais 

Funcionários 7 analistas/suporte 
1 administrativo/financeiro 
1 comercial 

Passivos Financiamentos a vencer R$ 900.000,00 

Valor de Venda A ser negociado 
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Software ERP 

Módulos do software Aplicações 

Administrativo 

• Apontamento 

• Compras 

• Curriculum 

• Estoque 

• Folha de Pagamento 

• Gestão de Frotas 

• Viagem 
Comercial 

• Assistência Técnica 

• Faturamento 

• Marketing e CRM 

• Orçamento e Vendas 

• SAC 
Financeiro 

• Contas a pagar 

• Contas a receber 

• Tesouraria 
Engenharia 

• PCP 
Controladoria 

• Contabilidade 

• Contratos 

• Custos 

• Escrita Fiscal 

• Patrimônio 
Centro de Controle  
 

Nosso software é adaptável e 

desenvolvido para todos os ramos de 

atividades. 

 

Já temos clientes satisfeitos nos 

seguintes segmentos: 

 

� Consultoria financeira 
� Descartáveis Plásticos 
� Automação 
� Equipamentos 
� Distribuidora de alimentos 
� Grupo Empresarial 
� Hotelaria 
� Indústria Cerâmica 
� Indústria alimentícia 
� Indústria de balcões frigoríficos 
� Indústria de etiquetas 
� Adminsitração Agronegócio 
� Oficina Mecânica 
� Reciclagem de cartuchos 
� Indústria moveleira 
� Rejuntes e argamassas 
� Revenda de motos 
� Água Mineral 
� Rótulos e Etiquetas 
� Indústria moveleira 

 

 

Maiores informações podem ser tratadas através dos contatos listados abaixo, ou de reunião 

marcada preferencialmente em cidades do sudeste.  

As informações acima são de propriedade da BRX7 e não podem ser divulgadas sem a respectiva 

autorização. Os dados podem estar aproximados com o objetivo de manter a confidencialidade da 

empresa. Os valores reais podem ser consultados mediante reunião presencial. 


