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DEPOIMENTOSHISTÓRIA 25 ANOS
Os colaboradores contam um 
pouco mais porque gostam de 
trabalhar na Mega

Conheça com exclusividade 
no Perfil do Mês um pouco 
mais sobre a história e  
curiosidades da companhia.

Os melhores momentos da  
festa de comemoração pelos 
25 anos de sucesso



ARTIGONESTA EDIÇÃO...

25 Anos...
Completar 25 anos não é para qualquer um.
Seria impossível compactar 25 anos de história em  
singelas 25 páginas... Por isso, buscamos reunir com a  
ajuda dos colaboradores alguns breves momentos de uma 
trajetória de muitas conquistas através de uma edição  
especial da Revista Integração. Afinal, uma data tão  
importante merece seu devido destaque.
Além disso, é uma ótima oportunidade para que todos  
conheçam um pouco mais sobre a empresa, sejam os  
novos colaboradores (que acabaram de chegar e ainda não 
puderam desvendar todas as histórias que a Mega  
coleciona), ou mesmo os da velha guarda, que com o  
crescimento acelerado da companhia nem sempre conse-
guem acompanhar tantas novidades na correria do dia-a-dia.
Assim, reforçamos mais uma vez nossos parabéns aos 25 
anos da Mega Sistemas Corporativos e o desejo de que esse 
sucesso se prolongue com ainda mais força pelos próximos 
25 anos.
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Como se constrói uma história de sucesso
A história de uma das principais empresas desenvolvedoras 
de sistemas de gestão empresarial do Brasil é marcada por 
crescimento e por ações sociais que contribuem para o  
desenvolvimento de Itu, cidade onde está localizada.

Os números atestam a história de sucesso da compa-
nhia: nos últimos cinco anos, a Mega tem registrado índices 
de crescimento da ordem de 30% a cada ano, sendo que em 
2009 alcançou a marca de R$ 42 milhões em seu faturamen-
to. Resultados que tem trazido importantes contribuições 
para o desenvolvimento de Itu, onde a sede da companhia 
está localizada. Some-se à isso todas as variáveis intangíveis 
que o sucesso pode agregar e você terá a receita de como 
construir uma empresa sólida e preparada para encarar os 
desafios do mercado.

Hoje a empresa conta com 450 colaboradores e aten-
de cerca de 2 mil clientes por meio de uma rede de 20 canais 
de vendas e representantes em todo o Brasil. “A Mega é re-
sultado do espírito empreendedor de dois jovens, do interior 
de São Paulo, que apostaram em uma área ainda incipiente 
no país, mas com grande potencial de crescimento. E essa 
vontade de continuar inovando é uma das características 
mais fortes da empresa até hoje”, destaca Walmir Scaravelli, 
diretor e fundador da Mega ao lado de Paulo Bittencourt. 

Scaravelli conta que a empresa iniciou suas atividades 
desenvolvendo softwares e comercializando hardwares, pois 
na época não se conseguia comprar uma máquina pronta 
como hoje. Era necessário adquirir microcomputador, mo-
nitor, cabos, winchester (como se chamava o HD na época) 
de forma separada, e a montagem e formatação do sistema 
operacional deveria ser feito por alguém que conhecesse o 
processo. “No entanto, os computadores começaram a se 
popularizar e a rentabilidade de venda de hardware ficou 
comprometida com a invasão de máquinas do Paraguai. Per-
cebemos então que deveríamos nos focar apenas no desen-
volvimento de softwares, que era um mercado com maior 
barreira de entrada e no qual já estávamos estabilizados”, 
conta. 

Hoje a empresa desenvolve sistemas de ERP (Enterpri-
se Resource Planning) para seis segmentos de atuação: logís-
tica, combustíveis, construção, manufatura, administrativo e 
pequenas empresas. Mas a máquina do sucessonão pára!

Ligação com o interior e projetos sociais 
Apesar de competir com empresas multinacionais 

sediadas nos grandes centros, desde sua fundação a Mega 
optou por manter-se na cidade de Itu, interior de São Paulo. 
Além de uma relação afetiva, os executivos da Mega sempre 
tiveram em mente que a companhia desempenha um impor-
tante papel para o desenvolvimento da cidade. “Antes, os 
profissionais do interior que desejassem construir uma car-
reira de sucesso tinham necessariamente que procurar uma 
oportunidade em empresas localizadas nos grandes centros. 
Com o desenvolvimento da Mega, passamos a gerar uma 
grande quantidade de empregos, oferecendo a oportunida-
de de atuar em uma grande empresa sem ter de mudar de 
cidade”, afirma Scaravelli. 

Além da geração de empregos, o executivo destaca 
ainda que a Mega tem desenvolvido uma série de ações so-
ciais na região. Um exemplo é o Rally Mega Cidadão, que em 
2010 completa 10 anos como a maior competição beneficen-
te nesta categoria organizada por uma empresa privada no 
estado de São Paulo, que já arrecadou cerca de 270 tonela-
das de alimentos, beneficiando mais de 80 instituições.

Nas próximas páginas você poderá conferir um pouco 
mais sobre a história da empresa e os fatores responsáveis 
por uma trajetória recheada de muitas conquistas.



HISTÓRIA

Linha do Tempo - Breve Histórico da Empresa
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O analista de sistemas Walmir Scaravelli e o engenheiro 
Paulo Bittencourt  criam a Mega Sistemas com o objetivo de 
desenvolver sistemas administrativos para empresas locais.

Sistemas Mega são demonstrados em diversas regiões do 
país. Surgimento das primeiras revendas que buscavam 
instalar sistemas e fornecer suporte aos clientes.

Participação nas primeiras feiras como  
Fenasoft e Comdex.

Prêmio de melhor software administrativo,  
eleito pela PC Magazine.

Lançamento do Mega 97,  
sistema desenvolvido em Windows.

Participação em feiras internacionais na Alemanha,  
Argentina, EUA e China.

Lançamento do Mega 2000, elaborado para pequenas,  
médias e grandes empresas, com a disponibilidade  

do banco de dados Oracle. 
 

Conquista dos prêmios Máster Ciência e Tecnologia e  
Máster Cana, reconhecimento às empresas  

prestadoras de serviço ao setor de açúcar e álcool.

Novo patamar de profissionalismo atuando em mercados 
específicos como Construção, Manufatura, Combustíveis, 
Agrobusiness, Manutenção e Transportes.

Criação da área de  
Marketing e comunicação.

Parceria com a Microsoft.

Conquista do prêmio de  
melhor parceira ISV Oracle.

Aquisição da Mega Sorocaba e Mega Itu.

Lançamentos: Mega Logística e 
Fuze Soluções Corporativas.

Lançamento da Solução Mega Combustíveis. No mesmo ano,
entra para o Grupo das Melhores Empresas para Trabalhar 
em TI & Telecom e é classificada nos rankings Info200, 
CW300 e Exame PME.
E se em 1985 o quadro de colaboradores da empresa era 
de 3 pessoas, 25 anos depois a Mega Matriz conta com 230 
colaboradores fazendo a roda da tecnologia girar...
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MERCADO

Produtos atualizados + Equipes especializadas !

Nã basta oferecer ao mercado um ERP de qualidade. 
É preciso mais! As empresas hoje buscam sistemas de gestão 
que possam ir além da integração de informações. Buscam 
soluções capazes de atender todas as etapas e detalhamento 
de seu negócio.

Quando a Mega decidiu entrar de cabeça na vertica-
lização de seus produtos, a principal concepção estava em 
oferecer mais do que simplesmente um produto para deter-
minado segmento. A idéia era ter equipes que fossem espe-
cializadas no negócio em si, que compreendessem o merca-
do de atuação do cliente, seus pormenores e detalhes, indo 
além da eficiência tecnológica. 

Hoje, cada vertical atendida pela companhia  
conta com equipes distintas que compreendem a realidade 
do cliente.

Linha de Produtos
Oferecendo soluções para pequenas empresas  

através do Mega Small Business e para médias e grandes 
através do Mega Empresarial, os segmentos de atuação da 
empresa compreendem hoje os mercados de construção  
civil, logística, combustíveis, agrobusiness e manufatura, ofe-
recendo ainda funcionalidade web e BI para agregar toda a 
gama de serviços aos clientes.

E se o Mega Small Business compõe a maior carteira 
da empresa quando o assunto é número de clientes (por ter 
sido justamente o produto inicial da companhia), o carro-
chefe da empresa em termos de volume de negócios hoje 
é o segmento de Construção Civil, que vive um momento de 
pleno aquecimento e números bastante expressivos.

Mais do que produtos constantemente atualizados e acompanhando todas as tendências tecnológicas, a 
Mega Sistemas tem outra importante arma de atuação que é um de seus principais diferenciais no  
mercado: equipes especializadas em cada um de seus segmentos.
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PARCEIROS
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Eles também fazem parte dessa trajetória...
Sem uma rede de parceiros que permitisse ampliar a atuação da Mega Sistemas Corporativos no  
mercado certamente não seria possível chegar tão longe. Por isso eles também mercem destaque  
nessa história. Conheça alguns dos parceiros que caminham lado a lado com a Mega:

Líder mundial em banco de dados. A Mega 
Sistemas foi uma das primeiras a fazer parte 

do Oracle Partner Program.

Fornece à Mega a tecnologia .Net. que  
permite a interação com outras tecnologias 

via web. Com a ferramenta, foi  
desenvolvido o Mega Portal.

A empresa desenvolve e comercializa  
módulos hospitalares. Com a parceria, a 

Mega passa a atuar neste segmento  
integrando seu ERR Mega Empresarial com 

o módulo do parceiro.

Empresa oferece um sistema de controle 
fiscal e planejamento tributário integrado. 

Propicia todo o aproveitamento de  
benefícios fiscais para a empresa,  

sem o prejuízo ao Fisco.

Solução de Business Intelligence capaz de 
oferecer ao usuário soluções rápidas,  
seguras e aliadas ao baixo custo. Sua  

tecnologia é apontada hoje pelo Gartner 
Group a que substituirá as tradicionais 

tecnologias OLAP.

Uma das mais importantes parcerias da 
Mega é a rede de canais que leva a marca 

e os produtos para todos os cantos do país. 
Através de nossos parceiros multiplicamos 

nossa atuação no território nacional e 
alcançamos resultamos muito maiores do 

que poderíamos almejar.



PERFIL

Na edição comemorativa de 25 anos, nada mais justo do 
que retratar o perfil da própria Mega!

Convidamos os sócios fundadores da companhia – Paulo 
Bittencourt e Walmir Scaravelli – para nos ajudar nessa 
missão. Eles toparam o desafio, responderam à perguntas 
enviadas pelos colaboradores da empresa e nas próximas 
páginas você confere o resultado desse bate-papo, conhe-
cendo mais sobre como tudo começou, quais os desafios 
enfrentados ao longo do caminho, conquistas, planos para 
o futuro e a visão de quem acompanhou o crescimento de 
uma empresa que permanece até hoje fundamentada em 
seus pilares de origem.

Como surgiu a Mega Sistemas Corporativos?
Paulo e eu tínhamos um amigo em comum e não nos conhecíamos. 
Este amigo nos apresentou e sugeriu que montássemos uma empre-
sa, fato inusitado para dois estudantes em final de curso. Tanto Paulo 
como eu já fazíamos pequenos negócios na informática. Paulo tinha 
um produto em que prestava serviços para farmácias e eu dava aulas 
em um curso à noite e fazia programas esporádicos para empresas 
que já tinham computador na época. Eu também fazia alguns pro-
gramas e anunciava em revista (chamava Micro Sistemas na época). 
A idéia se maturou, mas não deu certo, pois eu ainda estava em final 
de curso na faculdade (período integral) e não conseguia imaginar 
que daria tempo para abrir uma empresa. Acabei ficando amigo do 
Paulo e alguns meses depois, quando terminei a Faculdade, voltamos 
a conversar e decidimos montar o negócio. Na época o amigo comum 
e que nos deu a idéia acabou não participando e iniciamos o negócio 
praticamente sem dinheiro e com muita vontade de crescer.

Qual era a estrutura inicial da empresa?
Iniciamos na Rua Capitão Fleming, em frente à antiga Fundição Ir-
mãos Gazzolla, em um imóvel de propriedade da mãe do Paulo e 
onde hoje fica a Farmácia Vitta Flora. Éramos apenas PB e eu no pri-
meiro ano. Logo em seguida entrou o Rogério, que está conosco até 
hoje. Começamos apenas com um computador cada um (que PB e eu 
já tínhamos particular) e compramos somente as cadeiras e escriva-
ninhas para começar. Nosso primeiro cliente foi a própria Fundição 
Gazzolla, e quem realizou a venda (na base da amizade ) foi meu pai, 
que era amigo do dono e informou que estávamos abrindo as portas. 
Foi neste cliente que desenvolvemos a primeira versão do Mega com 
os módulos de Contabilidade feita pelo PB e Folha por mim.

Como foi a fase de transição entre o período inicial da empresa – 
quando também comercializava equipamentos de hardware – até 
quando passou a dedicar-se exclusivamente à produção de softwa-
re?
A Mega iniciou desenvolvendo Software e vendendo também har-
dware, pois em 1985 não se conseguia comprar uma máquina pronta 
como hoje. Era necessário adquirir micro, monitor, cabos, winchester 
(assim se chamava o HD na época) de forma separada, e a prepa-
ração, formatação e colocação do sistema operacional deveria ser 
feito por alguém que conhecesse o processo, e não comprado pronto 

Mega Sistemas Corporativos
 

“Além de ser lucrativa e dar qualidade de vida aos 
colaboradores, uma empresa deve também dar 
um retorno para a sociedade...”

para uso como funciona atualmente. Desta forma nós adquiríamos as 
partes, instalávamos os equipamentos desenvolvíamos os sistemas, 
implantávamos e dávamos suporte. Era comum na época também 
darmos cursos de Lotus (o Excel da época) e Wordstar (Word do pe-
ríodo) para executivos. Eu dava aula no Colégio Terras de São José 
para pais de alunos que quisessem entender de informática e com isso 
conhecemos muitos empresários que foram nossos primeiros clien-
tes. Somente 10 anos depois, em 1995, os computadores começaram 
a se popularizar e a rentabilidade de venda de hardware ficou com-
prometida com a invasão de máquinas do Paraguai. E como também 
começaram a se popularizar cursos de informática, percebemos que 
deveríamos nos focar em software, um mercado com maior barreira 
de entrada e onde já estávamos estabilizados.  

Qual foi o impacto do primeiro negócio fechado?
Foi para a Fundação Irmãos Gazzolla, uma companhia que hoje nem 
existe mais, mas era uma das grandes empresas da cidade, com gran-
de número de funcionários na década de 80. Meu pai era amigo do 
dono e em uma conversa de amigos disse que estávamos iniciando o 
negócio e combinaram que eu faria uma visita no dia seguinte. Mes-
mo sem termos qualquer referência e nem software, acabamos fe-
chando o negócio de equipamento e software em praticamente uma 
semana. Como ainda não tínhamos os softwares prontos, acabamos 
terminando o desenvolvimento destes nos meses seguintes utilizan-
do as próprias máquinas vendidas ao cliente, que na época custavam 
aproximadamente U$5.000 cada, ou seja, um PC custava dez vezes 
mais do que hoje. Fizemos a contabilidade, a folha, o contas a pagar e 
receber em menos de um ano, mas como não havia rede na época, os 
sistemas eram isolados e não havia integração. Logo depois fechamos 
negócios com outras empresas, todas de Itu, colocando os softwares 
que ainda estavam em desenvolvimento e implantando aos poucos 
em cada uma delas.

Quando surgiu a idéia do sistema Mega2000, e quando ele começou 
a ser desenvolvido? 
Em 1997 começamos a perceber que tínhamos grandes clientes em 
nosso portfólio e que nossa tecnologia deveria evoluir para uma nova 
tendência de mercado (banco de dados relacional), que era um ca-
minho sem volta para aplicações em grandes clientes. Mesmo tendo 
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PERFIL

perto de 1000 clientes na época, a grande maioria era de pequeno 
porte. Sabíamos que para atender clientes de maior porte e nível de 
exigência seria necessária uma ruptura tecnológica. Nesta mesma 
época, com o crescimento da empresa foi necessário que Paulo e eu 
decidíssemos como dividiríamos nossa responsabilidade, já que am-
bos cuidavam de tudo. Assim, Paulo ficou à frente da área de tecno-
logia e eu fui cuidar da área comercial. Neste momento o Paulo se fo-
cou no desenvolvimento da base tecnológica para o Mega2000, uma 
cultura totalmente nova para a empresa, que nunca tinha trabalhado 
com Banco de Dados relacional. O produto teve sua primeira versão 
liberada em 1998, mas ainda era apenas uma sombra do que é hoje. 
Com a virada do milênio chamamos o produto de Mega2000 por ser 
uma tendência usual da época chamar todo produto de algo... 2000.

Quais foram os momentos-chave para o desenvolvimento da em-
presa?
Logo no inicio da empresa optamos pela linguagem Pascal. Esta deci-
são, embora pareça pouco importante, tornou o nosso produto muito 
diferente dos existentes e fez com que na época - quando todos os 
produtos ainda eram desenvolvidos em Cobol, Basic ou dBase - o nos-
so produto tivesse grandes diferenciais, alcançando em 10 anos mais 
de 1000 clientes, fator que nos alavancou muito. Outro momento 
chave foi a segmentação e a busca por mercados verticais. Isso ocor-
reu no inicio da década e hoje sabemos que foi uma ótima escolha, 
fazendo com que nosso produto se destacasse nos mercados onde 
nos focamos. Mais recentemente a decisão de comercializar direta-
mente nosso produto, não sendo mais tão dependentes de canais, e 
também nos focar em serviços de implantação como mais um dife-
rencial trouxe novo fôlego à empresa.

E as principais conquistas?
Me lembro da primeira grande conquista, em 94, quando a revista 
PC Magazine (a Info Exame de hoje) fez uma pesquisa com os princi-
pais softwares de gestão do país e fomos agraciados com o “Editor’s 
Choice” na única avaliação que a revista fez para este tipo de aplica-
ção. Recentemente participamos do programa ABOVE, envolvendo a 
Oracle e Intel, que certificaram os produtos com melhor performance 
em suas tecnologias. Fomos a primeira empresa da América Latina 
a ter esta chancela, comprovando a qualidade do sistema. E, como 
não poderia deixar de ser, nossas principais conquistas residem no 
volume de grandes contas que possuímos hoje, o que só é possível 
com muito trabalho e determinação.

Hoje, 25 anos depois, se tivesse que fazer uma breve retrospecto 
sobre a trajetória da Mega, o que destacaria?
Destacaria a simplicidade com que a empresa encara sua própria tra-
jetória. Paulo e eu sempre demos muita importância para a relação 
entre as pessoas, seja ela entre os colaboradores ou entre nossos par-

ceiros. Muita gente diz que a Mega guarda ainda a simplicidade que 
tinha quando a empresa começou. Essa identidade é importante por-
que a valorizamos como uma das principais características da Mega, 
e sentimos que os colaboradores e parceiros também a valorizam. 
É quase como se mantivéssemos aquele espírito onde todo mundo 
se conhece, muito embora isso já não seja possível hoje em dia pelo 
grande número de colaboradores, mas tentamos dentro do possível 
manter este espírito familiar na empresa.

Quando se uniram com a decisão de montar a Mega, o que espera-
vam do futuro? Imaginavam que o negócio fosse se transformar na 
‘mega empresa’ que é hoje? 
Certamente não imaginávamos que a Mega chegaria onde chegou, 
muito embora tivéssemos trabalhado para isso desde o primeiro dia. 
O objetivo quando abrimos a empresa era atender empresas da cida-
de ou região. Só após alguns anos, quando iniciamos a participação 
em feiras de São Paulo, foi que descobrimos que tínhamos um produ-
to diferenciado. Quando todos apresentavam seus produtos na feira 
era muito claro a superioridade do produto Mega, e só então nos des-
pertamos para buscar parceiros em todo o Brasil. Vale lembrar que 
na época não existia Internet para acompanharmos tão de perto a 
atuação da concorrência, por isso só na primeira participação em Fei-
ra percebemos o quanto nosso produto estava à frente de empresas 
maiores. Não imaginávamos que tínhamos criado em uma empresa 
de interior um produto diferenciado. Se tivéssemos percebido isso an-
tes poderíamos, inclusive, ter alavancado a empresa antes.

O que almejam para daqui dez anos?
Temos nos focado em planejar nosso futuro com um horizonte mais 
largo. Até pouco tempo planejávamos apenas um ano a frente. Acho 
que 10 anos é muito tempo, mas procuramos no momento visuali-
zar um horizonte de 5 anos e pretendemos continuar crescendo nos 
mesmos percentuais dos últimos anos, tentando eventualmente ad-
quirir operações menores e continuar entre as 5 maiores empresas de 
gestão do país. Não queremos ser a primeira, mas sim a melhor nos 
segmentos onde estivermos atuando. Acreditamos que o crescimento 
do país nos próximos 5 anos nos dará um forte impulso para estes 
planos.

O que mudou na Mega com o crescimento da empresa?
Acho que como toda empresa que cresce o que mais mudou foi o pro-
fissionalismo com que é dirigida. Até alguns anos a direção da empre-
sa era feita de maneira mais amadora. Com o crescimento, a empresa 
foi se profissionalizando, e mesmo tentando manter o clima de uma 
empresa menor, o grau de profissionalização em todos os departa-
mentos aumenta a cada dia, o que é não apenas uma tendência ou 
necessidade, mas um diferencial que reflete em nosso sucesso.

Com o rápido crescimento da Mega e o conseqüente aumento do 
número de colaboradores, muitos se perguntam se a Mega tem pla-
nos para uma sede própria ou outro local de instalação...
Sem dúvida ter uma sede própria é um desejo de muito tempo. Embo-
ra o investimento seja muito grande e qualquer especialista financeiro 
aconselhe a não investir em imóvel, em especial se for uma empresa 
que cresce em ritmo acelerado, este item sem dúvida faz parte dos 
nossos estudos para os próximos anos. Contudo, o desejo dos dirigen-
tes é somente começar algo quando tiver recursos suficientes para 
fazer um projeto realmente de qualidade e que amplie o conforto dos 
funcionários. Sabemos que a sede atual não comportará a empresa 
nos próximos anos se o ritmo de crescimento se mantiver, e a avalia-
ção de alternativas faz cada vez mais parte do nosso planejamento 
de médio prazo.

Qual foi o momento mais difícil na história da Mega? 
Creio que o momento mais crítico tenha sido em 2008, quando atra-

Os sócio-fundadores da empresa
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vessamos um momento difícil e tivemos que tomar muitas medidas 
amargas para reestruturar a empresa. Mas após a adoção das medi-
das houve uma rápida recuperação, e desde então tivemos o melhor 
momento da empresa nos últimos anos. 

Mudariam alguma coisa nesses 25 anos?
Toda trajetória tem seus erros, mas creio que mudaríamos pouca coi-
sa na história da Mega... Deveríamos ter partido mais cedo para o 
mercado nacional. Ficamos praticamente cinco anos com um ótimo 
produto, mas atuando apenas na região. Também acho que ficamos 
muito tempo dependendo exclusivamente de canais. Poderíamos ter 
iniciado nosso processo de venda direta antes, o que garantiria para 
os dias de hoje um vigor diferente. Por fim, levamos muito tempo para 
iniciar nossa área de serviços. Nosso desejo inicial era o de ser apenas 
um produtor de Software, mas o serviço agregado de implantação e 
consultoria é muito relevante, e deveria ter sido iniciado mais cedo.

Por que o nome “Mega”?
O nome foi decidido em poucos minutos. Colocamos diversas opções 
na mesa e Paulo e eu ficamos avaliando qual deles seria melhor. 
Lembro que uma outra opção era Quéops... Na época dos Kilobytes 
(1985), Mega parecia um nome de algo maior e mais forte. Muita 
gente pergunta se o nome Mega está relacionado com Itu, por ser 
conhecida como a cidade onde tudo grande, mas realmente nunca 
tivemos esse objetivo. Abrimos a empresa com o nome “Mega Infor-
mática” e alteramos para “Mega Sistemas Corporativos” há pouco 
mais de 10 anos, quando sentimos que o nome Informática na razão 
social denotava uma empresa de hardware ou de menor porte,o que 
não era mais adequado ao que realmente a empresa fazia.   

Como a empresa sente o retorno e a expectativa dos colaboradores 
frente ao crescimento e qual o reflexo interno desse movimento?
É ao mesmo tempo bom e preocupante. O crescimento da empresa 
traz também o crescimento da responsabilidade. Cada vez que a em-
presa cresce, ampliam-se também os riscos. Quando a Mega possuía 
um raio de atuação de apenas alguns quilômetros e não mais que 50 
clientes, já víamos o cenário com grandes proporções. Conhecíamos 
todos os clientes, todos os funcionários e sabíamos de tudo que acon-
tecia na empresa. Nenhuma informação escapava aos olhos, o que 
hoje já não é mais possível. Muita coisa acontece a cada dia na em-
presa, e como dirigente sabemos apenas do essencial de cada projeto, 
de cada produto e de cada ação que a empresa toma. Também não 
conhecemos mais todos os colaboradores, e isso às vezes nos frustra. 
A cada novo ano os desafios são maiores e diferentes. E, logicamen-
te, mesmo com toda a experiência adquirida somos obrigados a nos 
reinventar. É um orgulho e ao mesmo tempo um desafio preocupante 
crescer e desbravar novos territórios e concorrências a cada ano.

Qual foi (ou é) o maior desafio da empresa nesses 25 anos de mer-
cado?
Creio que toda empresa enfrenta vários desafios ao mesmo tempo, 
mas o maior deles é o de manter equipes motivadas, clientes satisfei-
tos e produtos atualizados.

Alguns colaboradores já passaram pela história da Mega, outros ain-
da passarão, e alguns permanecem por muitos anos na empresa. 
Quais fatores a empresa acredita que contribuem para a permanên-
cia em longo prazo de muitos na história da Mega? 
Creio que esteja ligado ao fato de ser uma empresa em constante 
crescimento, mas que mantém um clima de empresa pequena, onde 
muitos se sentem como que dentro de uma família. Isso ajuda a man-
ter as equipes perenes e motivadas, além da possibilidade de fazer 
carreira na empresa.

Existem perspectivas para atuar no mercado internacional?
Já desenvolvemos, mesmo que de forma modesta, um estudo com o 
intuito de atuar no mercado internacional. Entretanto, neste momento 
essa não é uma prioridade por vários motivos:
1) Hoje temos perto de 3% do mercado nacional nos segmentos em 
que atuamos, e fica muito mais viável ampliar a atuação neste mer-
cado do que fazer grandes investimentos em escritórios internacionais 
e localização de produtos para buscar novos mercados. Sabemos que 
fortes concorrentes como a TOTVs atuam neste mercado há mais de 
cinco anos, e sempre tiveram prejuízos pelo grande investimento para 
se manter em mercados competitivos.
2) O Brasil sozinho representa mais da metade do mercado da América 
Latina e é hoje a economia que cresce mais rápido na América. Neste 
momento, em especial, cada real investido no Brasil tem retorno muito 
mais rápido que em qualquer outro país do continente.
3) Mercados importantes como América do Norte, Europa e Ásia pos-
suem uma concorrência muito forte e somente uma parceria com em-
presas locais poderia nos dar oportunidade para entrarmos. Mesmo 
assim, seria necessário um forte investimento em localização do pro-
duto em patamares inviáveis neste momento.
4) Os últimos anos mostraram um caminho inverso, ou seja, empresas 
do mundo inteiro estão de olho no mercado nacional, já que este se 
mostra não apenas muito saudável, mas com grandes possibilidades 
de maior fortalecimento nos próximos anos. 

Entre os concorrentes, aquele que mais desperta perguntas em rela-
ção a postura adotada pela Mega é a atuação da TOTVs, que recente-
mente adquiriu muitos dos concorrentes da empresa e investe pesa-
do em Publicidade e Propaganda. Como a Mega avalia esse cenário?
Embora a TOTVs seja hoje uma gigante, é também reconhecida como 
a produtora de ERP que possui o maior índice de rejeição. Dentro da 
área comercial percebemos que é geralmente a empresa que menos 
chega na reta final nos segmentos que atuamos. Temos hoje fortes 
concorrentes no segmento da Construção, outros na Indústria, outros 
na Logística e outros concorrentes na Agrícola, mas em nenhum deles 
a TOTVs se apresenta como forte concorrente. Na verdade a força da 
marca TOTVs está em atuar em muitos mercados e serem onipresen-
tes, ou seja, participam de todas as concorrências mas não são líderes 
em nenhum deles. A nossa estratégia reside exatamente neste ponto: 
“Não ser o maior, mas sim o melhor em cada área onde atuamos”. 
Somente em julho fechamos dois negócios em que a empresa afirmou 
que fecharia com qualquer empresa menos a TOTVs.  Acreditamos que 
hoje a maioria das empresas que possuem uma área de TI forte e pro-
fissional exclui a TOTVs logo na primeira fase da avaliação, e essa ca-
racterística está mais forte a cada dia. Logicamente o investimento em 
marketing mascara um pouco essa realidade, pois profissionais sem 
experiência em nossos prospects acabam “embarcando” na estraté-
gia de marketing. Nesse ponto não podemos competir com a TOTVs, 
visto que focamos nossa estratégia no produto e na satisfação dos 
clientes, mas para o resultado final a longo prazo, é um negócio mais 
garantido.                                                                                                                   
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A Mega possui uma célula de customização do Mega ERP (Proj. Es-
peciais). Qual o motivo de não investir numa divisão de fabricação 
de software sob medida, atingindo um novo mercado e em paralelo 
buscando novos produtos? 
Isto não esta em nosso DNA e nem faz parte da nossa cultura empre-
sarial. Nossa metodologia de desenvolvimento é muito diferente de 
uma fábrica de software, e tentar atingir este mercado tiraria nosso 
foco. Embora seja um mercado muito promissor, é uma atuação que 
não dominamos e no qual perderíamos nossos diferenciais.

A Mega investe constantemente em políticas de Responsabilidade 
Social. Qual a visão da empresa sobre essa questão?
Além de ser lucrativa e dar qualidade de vida aos colaboradores, uma 
empresa deve também dar um retorno para a sociedade. Criticamos 
sempre o governo por não fazer a parte dele, mas se como empresá-
rios não pudermos, mesmo que eventualmente, melhorar o meio onde 
vivemos, não podemos criticar os governantes, pois não seríamos di-
ferentes deles. As empresas têm força para provocar pequenas mu-
danças, mas se todas fizessem algo para melhorar a sociedade a soma 
de pequenas coisas poderia trazer grandes mudanças e poderíamos 
depender menos do governo, o que seria ótimo.   

A tecnologia exerce papel fundamental para a evolução da Mega. 
Como a empresa se mantém antenada com os avanços e novidades 
do mercado para oferecer sempre o que há de mais atualizado para 
os clientes e ainda conciliar essas atualizações com o desenvolvi-
mento e atuação dos colaboradores?
A melhor forma de se manter antenado é ler as principais revistas e 
livros, pesquisar muito na web, participar de discussões sobre o tema 
com clientes e principalmente usar a internet para que, via redes so-
ciais, possamos sempre ler o que os formadores de opinião nacionais 
e internacionais estão discutindo.
Mesmo levando em conta tudo isso  ainda temos dificuldade de man-
ter nossos produtos atualizados, pois a tecnologia é muito dinâmica e 
a cada dia novos recursos são disponibilizado,s tornando quase impos-
sível ler, entender, assimilar e construir novas ferramentas em tempo 
de estar sempre na vanguarda. O que às vezes é frustrante, mas nos 
tranqüiliza saber que todos os nossos concorrentes possuem dificulda-
des semelhantes. O ciclo de vida dos produtos está ficando cada vez 
mais curto, nos obrigando a ser cada vez mais produtivos, mesmo sem 
sabermos ao certo qual é o futuro. Qualquer um que tente um palpite 
com mais de cinco anos pode estar dando apenas um grande chute...

Com a nova onda de TI verde, a Mega tem intenção de realizar pro-
jetos futuros para incentivar essa prática?
Sem dúvida, mas com “pouco barulho”. De forma interna recente-
mente iniciamos um processo de substituição de todos os monitores 
“antigos” por LCD, trazendo economia de energia elétrica e de ar con-
dicionado, por reduzir o calor produzido, além de melhorar a estética 
da empresa. Externamente, as novas versões dos nossos produtos 
oferecem consultas em tela muito mais eficientes, que devem dimi-
nuir a impressão de papel. A própria implementação de processos 
com “melhores práticas” do nosso software permite um work-flow  
que reduz sensivelmente a impressão de documentos. Contudo, ain-
da acho que isso deveria ser estimulado com “menos barulho”, pois 
aproximadamente 90% das iniciativas que vemos divulgada na mídia 
possuem um cunho quase que exclusivamente de marketing e real-
mente pouco efeito prático. Assim, é melhor ser adepto da política 
“fazer ao invés de falar”... 

Como foram definidos os segmentos de atuação da Mega?
Cada segmento teve sua própria história.  No caso da Construção a 
iniciativa veio pela Unidade Curitiba, que tendo expertise no módulo 
e um produto (na época em Clipper) reescreveu a solução em Delphi 
com os nossos componentes, integrando a solução deles ao nosso 
BackOffice. Como o segmento teve forte crescimento, acabou se tor-
nando uma das verticais de maior destaque.
No caso da Indústria a escolha foi natural na década de 90, pois es-
tando em São Paulo, o maior número de clientes na época eram in-
dústrias. Na época também herdamos alguns clientes da Synergie, 
uma empresa constituída por André De Fendi e outros sócios, e com 
a vinda do André para a Mega começamos a maturação do produto. 
Logo depois tivemos a captação da InformAction especialista no seg-
mento e com a contratação do Jefferson, outro especialista no seg-
mento, tivemos um novo impulso, fazendo com que nos últimos anos 
o produto tivesse alta aderência à indústrias e com recursos pouco 
comuns em nossos concorrentes.
Já para Logística a parceria que tínhamos com a Assist até 2008 e o 
claro crescimento do segmento no Brasil fez com que, em 2009, op-
tássemos por adquirir parte da operação e colocar o segmento como 
terceiro vertical da empresa, que receberá um forte investimento nos 
próximos anos.
Temos ainda o segmento Agrícola, fruto de forte parceria com a Part-
ner, em Recife. Dado que o parceiro já possuía dezenas de clientes em 

10

PERFIL

Túnel do Tempo



comum conosco no Nordeste, isso nos incentivou a trabalhar juntos. 
Assim, a NeoPartner redesenvolveu o produto sobre nossos compo-
nentes. Entretanto, embora tenhamos um produto muito diferenciado 
neste mercado, ainda buscamos a melhor forma de caminhar neste 
segmento, que é de difícil penetração. 

Entre as empresas de software, falando em classificação/ranking , a 
Mega esta entre as melhores empresas em qual lugar? Qual o signi-
ficado dessa classificação para a companhia?
O termo “melhor” é difícil de se definir. Como todo pai, sempre acha-
mos que nossos filhos (produtos) são os melhores nas categorias em 
que competimos. Mas no quesito ‘maiores’, se tirarmos as internacio-
nais como SAP/Oracle/Microsoft, que possuem muitos segmentos em 
que a Mega não atua, e considerarmos apenas as empresas de ERP 
genuinamente nacionais, claramente figuramos entre as 5 maiores, 
sendo a TOTVs a primeira, sem uma clara identificação da ordem das 
demais. Isso demonstra a força e o potencial de nosso produto, o que 
é muito gratificante, pois é o resultado de todo empenho e dedicação 
aplicados durante 25 anos.

Nesses 25 anos de Mega, já houve a possibilidade da empresa fe-
char as portas? 
Não, nunca chegamos perto de fechar as portas. Tivemos, sim, muitas 
dificuldades. Em especial logo após o ano 2000, momento de fortes 
investimentos no produto Mega2000 em que ainda não tínhamos 
contratos o suficiente para manter a equipe. Nesta época ainda não 
tínhamos a atuação da área de serviços e dependíamos muito da rede 
de revendas. Chegamos a passar alguns apuros, mas nunca tivemos 
um momento com possibilidades de fechar as portas.

Como se sentem ao olharem para traz e relembrarem os garotos que 
criaram a história da Mega?
Certamente saudosistas, pois foi uma aventura que aconteceu muito 

rápido. Logicamente que nos trouxe e ainda traz muito orgulho cons-
truir algo do praticamente do nada. Sabemos que o momento era pro-
pício e lutamos muito para aproveitar todas as oportunidades que nos 
foram oferecidas.

Considerando as consolidações do mercado atual de software, como 
vêem a Mega nos próximos cinco ou dez anos? 
A Mega espera, guardada as proporções, também ser um consolida-
dor no mercado de ERP. A aquisição de parte das operações da Qualit 
e Assist podem se ampliar nos próximos anos. No momento estamos 
digerindo as operações Itu, RJ, Qualit e Assit recém adquiridas, mas 
esperamos que no próximo ano, ao concluirmos estas consolidações, 
possamos iniciar novos processos sem sair dos segmentos onde já 
atuamos. 

Com 25 anos de experiência e duas linhas de produtos, como ava-
liam os processos internos de atendimento ao cliente e sua eficácia 
na realização desse atendimento? 
Certamente que avaliando nossa casa sob a óptica de quem quer 
ampliar a participação no mercado somos (e devemos ser) sempre 
insatisfeitos com o atendimento à clientes, produtos e eficácia na re-
alização. Contudo, é muito claro para os dirigentes que nos últimos 
anos houveram melhorias sensíveis em todos os aspectos, sejam de 
produtos, atendimento ou serviços. Mas esta melhora não nos deixa 
descansar, e queremos sim um processo de melhoria contínua, pois 
o mercado também se torna cada vez mais exigente. Para nós que 
estamos há 25 anos no mercado é muito claro o quanto  aumentou a 
exigência dos nossos clientes neste período e quão difícil é acompa-
nhar este acréscimo de exigência, já que a concorrência sempre nos 
aperta e também nos estimula a atingir cada vez mais novos níveis 
de qualidade.
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mesmo com toda a experiência adquirida somos obrigados a nos reinventar.  

É um orgulho e ao mesmo tempo um desafio crescer e desbravar  
novos territórios e concorrências a cada ano...”



EVOLUÇÃO

A fórmula para o crescimento
Existe uma fórmula ou receita para o sucesso de uma empresa?  
Há quem diga que sim, enquanto outros discordam.  
Mas uma coisa é certa: dedicação é o primeiro passo  
para trilhar o caminho da vitória...

Crescimento é a palavra que tem norteado os resultados da 
Mega Sistemas com uma força significativa nos últimos 5 anos. São  
índices de 30% a cada ano que comprovam o potencial da-
quela que se tornou uma das maiores empresas de tenologia 
do país.

Cada vitória é fruto de uma longa jornada de dedica-
ção, empenho e muita determinação. E como nenhuma vitória 
pode ser conquistada sem um time vencedor, por trás de cada 
uma delas está uma equipe preparada e dedicada que teve 
papel essencial para a consolidação dessa história de suces-
so. Uma equipe que trabalha com garra e união para execu-
tar estratégias que permitem realizar feitos impossíveis. Com 
equilíbrio e harmonia para despertar o talento dentro de cada 
um. Talento de quem se envolve em cada tática da equipe e 
permanece atento a cada passo da concorrência para driblar 
os desafios com a destreza de quem sabe o que faz. E acima de 
tudo, sintonia entre todas as posições, levando o time Mega 
para o caminho da vitória.

Dentre os diversos fatores que proporcionaram as 
bases para o crescimento da empresa, um dos que merece 
destaque é o clima de trabalho na empresa. O início como 
uma empresa familiar foi uma das vertentes responsáveis por 
criar essa concepção dentro da companhia, que desde então,  
mesmo com o vertiginoso aumento de seu quadro de colabo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
radores, ainda mantém o mesmo espírito nos corredores de 
sua sede: seja o bate papo no cafezinho ou a reunião men-
sal da equipe, a descontração e a seriedade caminham lado a 
lado, equilibrando o cenário que compõe uma agradável con-
vivência para todos aqueles que fazem parte da empresa.

“A Mega cresceu absurdamente nos últimos 10 anos, 
manteve seu ambiente familiar, mas profissionalizou a estru-
tura da empresa, uma preocupação importante com os rumos 
da companhia e que podemos dizer ser nítida aqui”, afirma 
Alair Brito, Coordenador de Desenvolvimento MSB.

E o resultado desse clima de união é que mesmo com 
as atribuladas tarefas cotidianas e os mais complexos desa-
fios, os resultados são sempre muito positivos.
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DESTAQUE

O sabor das conquistas
Na prateleira das conquistas a Mega coleciona  
certificações e classificações de peso que comprovam a 
qualidade e excelência da marca no mercado.

Já vimos que uma história de sucesso é feita de muito 
trabalho, dedicação e determinação. O resultado dessa mis-
tura é uma empresa de qualidade altamente reconhecida no 
mercado, com uma equipe engajada e em sintonia com os 
clientes e algumas certificações na prateleira das conquistas, 
simbolizando o fruto de um trabalho bem direcionado e es-
truturado desde sua base.

Em 25 anos de história a Mega já tem sua coleção par-
ticular de conquistas, da qual cada um que já fez parte de sua 
trajetória tem uma contribuição especial e essencial para que 
esses resultados fossem alcançados.

Várias classificações em rankings do segmento de tec-
nologia tem sido motivo de destaque para a empresa nos úl-
timos anos, e em 2010 não foi diferente. A Mega comemorou 
25 anos consolidando sua participação no mercado de sof-
tware incluída entre as 5 maiores empresas de tecnologia da 
informação no país. Além disso, é certifica por importantes 
empresas como parceira e garantia de qualidade e eficiência.

Conheça as certificações técnicas da companhia e as 
conquistas alcançadas em 2010 nos mais importantes rankin-
gs do segmento:
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CONQUISTAS

Uma empresa em que o crescimento dos colaboradores 
caminha lado a lado com o da companhia gera resultados 
muitos mais expressivos para todos...

 A Mega cresceu. Mas ao longo de sua história tam-
bém possibilitou o crescimento de seus colaboradores e mui-
tas realizações pessoais. Afinal, se o sucesso é resultado do 
trabalho em equipe, então ele também merece ser destruta-
do por todos!

O incentivo ao crescimento de seus profissionais é 
uma prática que já começa na porta da casa. Desde que um 
colaborador entra na empresa ele já vislumbra possibilidades 
de aprender coisas novas ou buscar outras oportunidades 
dentro da própria empresa. Vimos isso em matérias de edi-
ções anteriores da revista integração, como no caso de cola-
boradores que iniciaram na Mega como estagiários e perma-
necem até hoje no quadro da empresa, alcançando muitas 
conquistas dentro de sua trajetória profissional. 

Investimento em carreira é outra preocupação da 
empresa, que oferece bolsa-auxílio aos colaboradores que 
fazem cursos para melhorar sua formação ou atualizar con-
ceitos. E as coisas não são diferentes quando o assunto é re-
alização pessoal.

O colaborador Marcelo Silva, conhecido pelos amigos 
como Jóia, afirma que o crescimento da empresa possibilitou 
muitas conquistas pessoais nos últimos anos: “Concluí minha 
formação com o apoio da empresa, recentemente adqui-
ri minha casa própria e até mesmo meu casamento é fruto 
desse movimento conjunto em que empresa e colaborador 
crescem juntos. Posso dizer com absoluta certeza que houve 
uma mudança de perspectiva no plano de minha vida pessoal 
proporcionado pela empresa, já que aqui posso contar com 
estabilidade e fazer planos para o longo prazo”.

E a mesma opinião de Marcelo é compartilhada por 
outros colaboradores da empresa, como é o caso de Adel-
son Smania, que acredita que as conquistas pessoais propor-
cionadas pela empresa vão muito além da esfera material: 
“Como já estou na Mega há 10 anos, é difícil imaginar o quão 
diferente seria minha vida se eu não estivesse aqui. A maior 
realização que a Mega me permitiu alcançar não é material: 
falo sobre a possibilidade de trabalhar numa área que eu 
sempre gostei e que me traz hoje enorme orgulho e satisfa-
ção. Como consequência, isso expandiu meus horizontes e 
tornou possível inclusive a criação de meu blog e o convite 
para escrever minha coluna semanal sobre tecnologia.”

André Oliveira PC acredita ainda que as oportunida-
des formam um ciclo de conquistas em todos os setores de 
sua vida: “Durante estes 10 anos de empresa, a Mega Siste-
mas tem contribuído em muito na minha formação profissio-
nal e pessoal, pois foi através dos desafios do dia-a-dia que 
procurei me capacitar cada vez mais, tendo como beneficio 
financeiro a ‘verba educação’ para concluir minha faculda-
de (Direito), Pós-Gradução (Gestão em TI - Projetos PMI), 
MBA (Logistica Empresarial Supply Chain), dentre outros cur-
sos que me deram base de conhecimento profissional para 
que, com muito trabalho, alcançasse minha atual função de  
Coord. da Área de Gerenciamento de Contas.  No decorrer 
destes 10 anos passei a conhecer, através das visitas à clien-
tes, cada nicho de negócio, como também conhecer a cul-
tura, hábitos, comidas, formas de trabalho, dificuldades de 
cada região e a beleza de cada Estado por onde passei. Neste 
caminho percorrido, galguei reconhecimentos profissionais 
e financeiros importantíssimos para a conquista de alguns 
bens patrimoniais como terreno, carro viagens, casa etc, 
onde acredito que sem ter batalhado/trabalhado com muita 
dedicação e empenho de nada valeria. Tudo é um movimen-
to contínuo de consequencias iniciado por uma porta aberta 
pela empresa.”

O resultado dessa partilha de sucesso se reflete no or-
gulho que a equipe Mega tem de vestir a camisa da empresa 
e dedicar seu trabalho e até mesmo alguns momentos que 
poderiam passar em família: “Tenho orgulho de trabalhar 
aqui na Mega e toda vez que vou me apresentar, sinto pra-
zer em falar que trabalho aqui, tanto para divulgar a marca 
como para mostrar a minha satisfação com a empresa. Hoje 
posso dizer que a Mega já faz parte de minha vida, sendo que 
um terço dela passei aqui, dividindo felicidades, anseios, co-
nhecimento, alegrias, algumas vezes até frustrações que me 
fizeram crescer e enxergar o mundo por um ângulo diferen-
te, sempre me identificando e aprendendo constantemente 
com as atividades e o trabalho realizado na empresa”, conta 
Robson Agapito.
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DEPOIMENTOS

Palavra de Colaborador
Como não poderia deixar de ser, em uma empresa com 25 anos de mercado o que não faltam são 
histórias dos bastidores  e depoimentos de colaboradores que testemunharam a evolução da Mega ao 
longo dos anos...

Muitas histórias para contar.... Assunto é o que não falta 
nas festas de confraternização da empresa, momento em que 
as várias histórias e ‘causos’ dos bastidores são relembrados 
com alegria pelos colaboradores que já passaram pela Mega.

Bom humor também não falta! Algumas ‘personalida-
des’ da companhia são conhecidas por espalhar o clima de des-
contração nos corredores da Mega, e muitas das brincadeiras 
entram para a lista de lembranças memoráveis. Marco Pedroso 
e Eduardo Mazurchi são alguns dos colaboradores que sempre 
contribuem com o painel de memórias da empresa, assim como 
Marcelo Lelli, que com 16 anos de casa relembra os tradicionais 
churrascos realizados todas as sextas-feiras na segunda casa 
que foi sede da Mega Sistemas Corporativos: “Aqueles churras-
cos renderam muitas histórias, lendas, lembranças, amigos e 
até mesmo alguns inimigos, que vez ou outra não simpatizavam 
muitos com nossas brincadeiras... rs.”

Mas da mesma forma que colecionam histórias dos bas-
tidores, os mais antigos de casa também acompanharam e tes-
temunharam a transformação e evolução da empresa ao longo 
dos anos. “A Mega se organizou com o tempo, principalmen-
te nas ferramentas de controle e trabalho, como é o caso do 
TaskCenter”, explica Ruy Paolucci Jr. “Internamente também é 
notável o crescimento da empresa: se antes conhecíamos to-
dos, hoje só reconhecemos alguns colegas de trabalho porque 
os vemos utilizando o uniforme da empresa”, completa. Ruy é 
um dos colaboradores que passou a integrar a equipe da Matriz 
com a aquisição do canal Itusoft, e afirma que uma das princi-
pais mudanças com a junção das equipes é que, estando do ou-
tro lado, a percepção muda: “Passamos a compreender melhor 
questões que antes não tínhamos tanto conhecimento por não 
estar tão próximo da equipe interna.”

E mais do que acompanhar essa  
transição  de  panorâma  causada  pelo 
crescimento da empresa, quem já teve 
a  oportunidade  de  passar  por  outras 
empresas   não  tem  dúvidas  sobre  as 
vantagens    de    trabalhar    em     uma  
companhia  que  privilegia  sempre  um  
ambiente agradável para seus colabora- 
dores.

É o caso de Ricardo Correia, que recentemente voltou 
a fazer parte da equipe Mega: “Uma das coisas que mais senti 
falta foi do ambiente mais acolhedor. O clima na organização. 
Os diretores da empresa tem contato direto com os colabora-
dores aqui, independente do cargo que ocupam. A política de 
portas abertas nos deixa muito mais à vontade para participar 
dos projetos e até mesmo sugerir novas idéias. Esse é o grande 
diferencial. Aqui cada um sabe de seu papel e responsabilida-
de, não é a colocação no quadro de colaboradores que conta, 
mas sim a atuação de cada um para contribuir com os resulta-
dos para o todo. E sempre com muito respeito e diálogo. Todos 
sentem isso na empresa, e todos ganham com isso.”

Com um ambiente de trabalho assim, não há dúvidas 
sobre o que motivou a mais recente conquista da empresa: a 
classificação entre o seleto grupo das Melhores Empresas Para 
Trabalhar em Ti & Telecom, ranking realizado pelo Instituto  
Great Place To Work.

A premiação é apenas uma forma de oficializar uma  
política de gestão que sempre foi praticada dentro da Mega des-
de sua fundação. Assim como os clientes externos, os colabora-
dores - clientes internos da empresa - também sempre foram 
uma fonte de cuidado e preocupação, confirmada pela palavras 
dos diretores e sócio-fundadores da empresa: . ““Muito nos or-
gulha entrar para o seleto grupo das melhores empresas para 
trabalhar já no primeiro ano em que participamos da pesquisa. 
Sempre nos preocupamos em manter um ambiente de traba-
lho agradável para os nossos colaboradores, e o ranking acaba 
por premiar todo esforço que temos feito para que o bem-estar 
dos funcionários seja visto como uma importante ferramenta 
de gestão. Afinal, em um setor altamente competitivo como é 
o de tecnologia, reter talentos é condição indispensável para as 
empresas que querem se destacar no mercado”.
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DESTAQUE

Um bom lugar para se trabalhar
Entenda quais os critérios e a metodologia utilizada pelo Great Place to 
Work® para chegar à lista das Melhores Empresas para Trabalhar em TI e 
Telecom.

Quando o jornalista norte-americano Robert Levering 
e a consultora organizacional Amy Lyman fundaram a con-
sultoria em gestão Great Place to Work® Institute, em 1991, 
revolucionaram os modelos de avaliação de clima nas orga-
nizações. Entre as novidades, criaram uma metodologia de 
análise que tem servido  de base para o estudo das Melhores 
Empresas para Trabalhar, realizado atualmente em 44 países.

O Brasil tem um espaço de destaque nessa história. 
O País foi o primeiro no qual o Great Place to Work® criou 
uma pesquisa segmentada para o setor de tecnologia, com o 
ranking Melhores Empresas para Trabalhar em TI & Telecom, 
divulgado  anualmente pela revista COMPUTERWORLD, des-
de 2006.

Em 2010, um número 19% maior de empresas que 
atuam na área de TI e Telecom se inscreveu no estudo, que, 
em sua quinta edição, contempla as 70 organizações com 
melhor desempenho. Os pré-requisitos para participar do 
ranking foram ter mais de 50 funcionários (em dezembro de 
2009), estar há pelo menos três anos no mercado e apresen-
tar como atividade principal a produção de hardware, sof-
tware ou serviços relacionados à tecnologia da informação e 
telecomunicações.

O processo de seleção das 70 Melhores Empresas 
para Trabalhar em TI & Telecom começou com a inscrição das 
companhias no site do Great Place to Work®. Em seguida, as 
organizações que cumpriram os pré-requisitos para o estudo, 
receberam dois modelos de questionários: o Trust Index©, 
respondido pelos funcionários, e o Culture Audit©, preenchi-
do por representantes da companhia.

No caso do Trust Index©, os questionários foram res-
pondidos por funcionários previamente definidos por sorteio 
– uma vez que a pesquisa é feita por amostragem. Para evitar 
fraudes e garantir a confidencialidade, cada colaborador re-
cebeu uma senha individual para acessar a pesquisa no site 
ou, no caso dos que optaram pelo preenchimento manual, 
tiveram acesso a um cartão de leitura óptica individual.

Na avaliação, os funcionários responderam a 58 ques-
tões sobre temas relacionados a cinco itens: credibilidade, 
respeito, orgulho, imparcialidade e camaradagem. A soma 
das notas obtidas nessa fase representou 62% da média final.

Já no caso do Culture Audit©, responsável por 33% 
da nota total, as empresas tiveram de responder a questões 

sobre práticas e políticas de recursos humanos, como remu-
neração, pacote de benefícios, educação corporativa e pro-
gramas de qualidade de vida e proteção do ambiente.

Além do Culture Audit©, as organizações enviaram 
materiais complementares que comprovaram as práticas ci-
tadas, como relatórios anuais, jornais internos, filmes e fotos. 
Todos os documentos foram lidos e avaliados por profissio-
nais do Great Place to Work®.

Os demais 5% da média final das empresas foram con-
tabilizados a partir de comentários espontâneos dos funcio-
nários.

O Great Place to Work® elaborou a lista de 70 em-
presas a partir da análise de todas as organizações que cum-
priram o prazo determinado para o envio de questionários, 
tiveram um número mínimo de respostas – que variam de 
acordo com a organização – e obtiveram um índice mínimo 
de aprovação dos funcionários.

Ética nas empresas e na sociedade

O CEO do Great Place to Work no Brasil aponta que entre as 
empresas citadas na lista os resultados são mais expressi-
vos do que a média do mercado.

O ranking nacional das Melhores Empresas para Tra-
balhar em TI & Telecom completa cinco anos. O sucesso 
da iniciativa, reunindo COMPUTERWORLD e Great Place to 
Work® no Brasil, fez com que diversos outros países seguis-
sem o mesmo caminho, estimulando um movimento pela 
melhoria do ambiente de trabalho. Na pesquisa deste ano, o 
número de empresas participantes cresceu 19% e o total de 
funcionários representados aumentou expressivos 33%, de-
monstrando o crescente esforço das organizações instaladas 
no Brasil.

O que essas empresas fazem de especial? O que elas 
sabem muito bem – e podem dar o exemplo para muitas ou-
tras – é que ao cuidar de suas equipes, permitem que todo 
o potencial das pessoas se manifeste. Não por acaso, essas 
companhias apresentam menores índices de rotatividade, 
maior atração de talentos, crescentes níveis de satisfação de 
clientes e, naturalmente, melhores resultados financeiros, 
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para alegria dos funcionários e acionistas.
Ao contar com profissionais comprometidos, essas 

organizações também superam momentos adversos com 
muito mais garra e ousadia. A pesquisa das Melhores Empre-
sas para Trabalhar em TI & Telecom, realizada nos primeiros 
meses deste ano, reflete o que ocorreu nas organizações no 
ano passado, que foi um período marcado por dificuldades 
e reflexos da crise. É bastante significativo, por exemplo, o 
crescimento de três pontos percentuais na afirmativa “meu 
trabalho tem um sentido especial; para mim, não é só mais 
um emprego”.

Enquanto a média nacional entre as Melhores Empre-
sas para Trabalhar no Brasil apresenta cerca de 50% da força 
de trabalho representada pelos nascidos a partir de 1978, a 
chamada geração Y, em nosso setor esse índice ultrapassa 
60%. Esses jovens são marcados pelo otimismo e a familia-
ridade com a tecnologia, mas não aceitam as estruturas bu-
rocráticas e lentas. Por outro lado, gostam do trabalho em 
equipe e admiram uma liderança autêntica, que gere desa-
fios constantes e estimule o desenvolvimento profissional 
e pessoal. Fica aqui a primeira grande lição para qualquer 
empresa que busque transformar seu ambiente de trabalho: 
prepare melhor os seus gestores, atuais e futuros. A chave 
para o sucesso está em estabelecer uma excelente relação 
líder-liderado, construída na base da confiança.

Segunda lição: perfeito alinhamento entre valores da 
organização e de seus profissionais. Empresas como o Goo-
gle, por exemplo, recrutam com base em sua cultura e fazem 
desse processo um dos segredos de seu sucesso. Não bas-
ta trazer os melhores talentos do mercado. É fundamental 
garantir que os bons profissionais encontrem um ambiente 
estimulante, com identidade de valores. Dentre outras, duas 
afirmativas puxam a média geral da pesquisa para cima e re-
fletem muito bem o que as pessoas acreditam em termos de 
valores: “os chefes são honestos e éticos na condução dos 
negócios” e “eu me sinto bem pela forma como contribuí-
mos para a sociedade”. Os funcionários querem enxergar em 
seus empregadores os mesmos valores que defendem como 
cidadãos e as Melhores Empresas para Trabalhar são tam-
bém aquelas que melhor respondem a esse anseio de suas 
equipes.

Como a gestão de pessoas se reflete em resultados

O estudo deste ano aponta que as Melhores Empresas para 
Trabalhar em TI e Telecom foram menos impactadas pelas 
turbulências na economia

Quanto melhor o ambiente de trabalho em uma or-
ganização, mais resultados ela consegue obter no mercado. 

Esta afirmação, que representa um dos pilares da filosofia 
defendida pelo Great Place to Work Institute – consultoria 
responsável pelo estudo das Melhores Empresas para Traba-
lhar – foi confirmada na pesquisa de 2010.

Entre as 70 Melhores Empresas para Trabalhar em TI 
e Telecom no Brasil, o impacto das turbulências na economia 
internacional foi muito menor do que no resto do setor, ava-
lia o CEO do Great Place to Work no País, Ruy Shiozawa. “Elas 
passaram melhor pela crise”, afirma. “Isso demonstra que as 
organizações erram,  quando, nos momentos difíceis, deixam 
de lado a preocupação com as pessoas e focam apenas na 
solução dos problemas financeiros”, pontua Shiozawa.

O CEO do GPTW aponta, ainda, que em setores alta-
mente competitivos, como o caso do mercado de tecnologia 
da informação, já existe uma percepção das organizações 
de que um bom ambiente de trabalho representa um dife-
rencial, na medida em que garante a atração e a retenção 
de talentos. Um reflexo direto da preocupação das empre-
sas está no fato de que, este ano, um índice 20% maior de 
companhias de TI e Telecom se inscreveu para participar da 
pesquisa.

Os esforços das empresas do setor de tecnologia no 
sentido de melhorar o ambiente de trabalho refletem em 
uma percepção positiva dos profissionais. “Como o estudo 
deste ano refere-se a dados de 2009 – quando ainda existia 
uma crise – esperávamos que houvesse uma queda na média 
geral de avaliação dos funcionários. O que não ocorreu”, cita 
Shiozawa. O índice geral de satisfação, de 80 pontos, mante-
ve-se praticamente estável na comparação com a pesquisa 
realizada no ano anterior.

Destaques do setor
Entre os cinco critérios avaliados pelos funcionários 

durante a pesquisa das Melhores Empresas para Trabalhar 
em TI e Telecom, a questão de ‘orgulho’ aparece como o item 
no qual a média geral de avaliação aumentou 3 pontos em 
relação a 2009.

“Isso demonstra que os profissionais têm mais orgu-
lho do trabalho que fazem”, pontua o CEO, que completa:  
“Ao que tudo indica, as empresas estão conseguindo fazer 
com que os funcionários enxerguem que suas tarefas fazem 
algum sentido.”

Também na lista de critérios analisados pelos funcio-
nários houve um acréscimo de 2,5 pontos no índice que ava-
lia o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, refletindo 
uma postura mais flexível das organizações. E como terceiro 
quesito, a ‘credibilidade’ teve acréscimo de 1,7 ponto em re-
lação ao estudo divulgado no ano passado. Nesse critério, o 
GPTW analisa se os funcionários enxergam de maneira clara 
os objetivos da organização e as formas de alcançá-los.

Com todos esses fatores não restam dúvidas: você faz 
parte de uma das Melhores Empresas para Trabalhar!

DESTAQUE
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Nós apoiamos essa idéia!
Há 25 anos a Mega também se preocupa em contribuir com a comunidade 
na qual está inserida, apoiando a prática de projetos de responsabilidade 
social com a participação de muitos colaboradores da empresa.

Campanhas internas, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, 
Festas Beneficentes, Noites da Pizza.... As ações de respon-
sabilidade sempre estiveram presentes na cultura da Mega 
Sistemas Corporativos.

Desde sua fundação a empresa mantém uma preocu-
pação constante em contribuir com a comunidade na qual 
está inserida. E com total apoio da diretoria da empresa, a 
prática se espalha pelos corredores com a mesma intensida-
de que move a companhia. “Uma das atividades com a qual 
me identifiquei muito na Mega foi a Responsabilidade Social 
da empresa. Há uma energia muito forte dentro de cada co-
laborador que trabalha aqui. Sempre fizemos muitas ativida-
des isoladas, até que a ação se transformou em um símbolo 
da organização, o Mega Cidadão, que ganhou mais força no 
decorrer dos anos e ajudou muitas entidades e pessoas que 
necessitam de apoio imediato”, explica Robson Agapito.

Mais do que a simples preocupação em cumprir com 
seu papel social, a ação de cidadania se traduz no círculo de 
retorno que ela gera. “Quando uma criança vem te abraça 
e mostra todo o carinho com relação ao agradecimento de 
uma atitude social, isso não tem preço e é maior que qual-
quer valor financeiro que se possa adquirir, pois o dinheiro 
acaba, mas a sensação de fazer o bem e de ter um carinho 
respondido permanece por toda a eternidade”, completa Ro-
bson.

Renato Arruda também é um participante ativo das 
ações de responsabilidade social da empresa desde que en-
trou para o quadro de colaboradores. “As doações materiais 
e financeiras sempre acontecem, mas a verdadeira ação é 
doar o seu tempo. Na Mega temos muitas pessoas interessa-
das em contribuir, e a recente criação de uma área específica 
de responsabilidade social na companhia deverá contribuir 
muito para alavancar ainda mais os projetos já existentes e 
ampliar o potencial de ações da empresa. Já fazemos muito, 
mas há infinidades de novos horizontes para serem explora-
dos. Com o índice de participações que temos na empresa, é 
possível fazer com que essa área ainda cresça muito mais!”

A área a que Renato se refere é a Assessoria de Res-
ponsabilidade Social, criada no final de 2009, da qual a co-
laboradora Gislene Scaravelli é responsável por gerenciar as 
ações da empresa em parceria com os colaboradores que 
são ativos nos projetos sociais desde a fundação da empresa, 

agregando ainda os novos colaboradores que já chegam com 
vontade de contribuir.

“Uma empresa com grandes projetos sociais é uma 
empresa onde todos tem o orgulho de trabalhar. Tem orgu-
lho de divulgar. E vira referência. Quando fazemos boas ações 
nos sentimos melhores, nos sentimos gratificados. Muitos 
querem ajudar e não sabem como. O Mega Cidadão direcio-
na os participantes neste sentido, agindo como um repositó-
rio de projetos sociais”, completa Renato.

Um símbolo  para a causa

Foi em 2011 que a área de responsabilidade social da 
Mega ganhou sua própria marca: o Mega Cidadão.

Tudo começou com a paixão de alguns colaboradores 
da empresa pela aventura dos rallys. Ao planejar a tradicional 
festa de final de ano da Mega, foi lançada a proposta: “va-
mos promover um rally solidário que termina com a festa de 
confraternização, e tudo que for arrecadado doaremos para 
entidades da regiaõ”. Resultado: sucesso absoluto!

Dez anos depois a ação ganhou proporções inimagi-
náveis e já ajudou mais de 80 entidades assistenciais de Itu 
e região com 270 toneladas de alimentos. Hoje o Rally Mega 
Cidadão é considerado o maior rally solidário de regularidade 
do país, sendo aguardado por competidores de todas as regi-
ões que participam anualmente da aventura.

Na última edição, realizada em Dezembro de 2009, 
148 equipes estiveram presentes no evento, o que acumula 
um total de mais de 3000 participantes envolvidos durante 
toda a história do Rally. Com a edição comemorativa pelos 10 
anos de Rally Mega Cidadão, a expectativa é que os números 
sejam mais uma vez superados, contando com a participa-
ção dos competidores, colaboradores e patrocinadores para 
transformar esse aniversário em um grande marco do Mega 
Cidadão.

Se em 25 anos já foi possível contribuir com tantas 
pessoas que aguardam ansiosamente um apoio solidário, o 
crescimento da companhia e os próximos 25 anos devem sig-
nificar a chegada de um novo patamar para o real significado 
de “Responsabilidade Social”.



COMEMORAÇÃO

É hora de comemorar!
Reunindo colaboradores, parceiros, clientes e 
amigos, a Mega comemorou suas Bodas de Prata 
no dia 16 de Julho em uma grande festa, que con-
tou com muita música, diversão e a participação 
da Escola de Samba Rosas de Ouro.

No dia 16 de Julho a Mega Sistemas Corporativos re-
cebeu colaboradores, parceiros, amigos e clientes em uma 
grande festa para comemorar os 25 anos de sucesso da em-
presa. O evento aconteceu reuniu mais de 700 pessoas na 
casa noturna Anzu Club, localizada próxima à sede da com-
panhia, em Itu/SP, e contou com a participação da Banda 
Opus e uma apresentação especial da Escola de Samba Rosas 
de Ouro. 

Sob o comando de Marcos Teixeira, o cerimonial de 
abertura destacou a atuação do Diretor de Serviços José 
Carlos Silva Jr. como uma das testemunhas do crescimento 
da empresa nos últimos cinco anos, além de evidenciar a li-
derança do segmento de Construção Civil e a consolidação 
do segmento de Manufatura, que tiveram importante par-
ticipação nos resultados conquistados pela companhia. Para 
completas, foram apresentados os novos desafios da Mega 
para 2010: os segmentos de Logística e Combustíveis, que 
representam fortes potenciais de crescimento para os pró-
ximos anos. 

A Parceria com Canais foi outro Destaque durante a 
cerimônia, trazendo um agradecimento dos mais antigos ca-
nais de atendimento da Mega para os Diretores da compa-
nhia, enquanto a Solution Consultoria recebeu os parabéns 
pelos 10 anos de mercado comemorados em 2010. 

Em uma breve citação, o Rally Mega Cidadão também 
mereceu destaque por chegar em sua 10ª edição como o 
maior rally solidário de regularidade do Brasil, comprovando 
que a Mega também contribui para o crescimento social da 
comunidade em que está inserida. 

Finalmente, os sócio-fundadores da empresa, Paulo 
Bittencourt e Walmir Scaravelli, foram homenageados pelos 
colaboradores da Mega e anunciaram em primeira mão a 
mais recente conquista na trajetória da Mega: a classificação 
no ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar em TI & 
Telecom 2010. 

Após as homenagens, a Banda Opus animou a noite 
ao som de grandes sucessos e levou os convidados para a 
pista de dança. E durante a madrugada, o grande presente 
da Mega para seus convidados foi a apresentação-surpresa 
da Escola de Samba Rosas de Ouro, que cantou os parabéns 
para a empresa e recordou tradicionais samba-enredos junto 
ao público. 

O evento fortaleceu o relacionamento com o público 
presente e consolidou a atuação e o crescimento da Mega 
em 25 anos de muitas vitórias, firmando o compromisso de 
permanecer entre as melhores empresas de tecnologia de 
gestão empresarial do país pelos próximos 25 anos.

Confira alguns cliques da festa!
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HOMENAGEM

Mega – 25 anos de Sucesso
Quando pensamos em Mega, pensamos em uma grande família.

Espírito empreendedor, garra, vontade e determinação.
Ingredientes essenciais para construir uma das maiores empresas de 

tecnologia do país, que através de muito comprometimento
estabeleceu uma estrutura forte e sólida para enfrentar os desafios.

Forte e sólida para criar laços e proporcionar crescimento 
para cada um que fez parte de sua trajetória, 

construindo valores e compartilhando seu sucesso.
Sucesso que se reflete em cada sala, em cada corredor, 

em cada reunião e em cada sorriso de realização.
A família Mega cresceu e se multiplicou.

Mas a mesma simplicidade, proximidade e comprometimento em 
participar de perto e intensamente desse time em cada desafio

 tornaram a liderança um reflexo natural de nossos gestores.
Hoje, só podemos agradecer a iniciativa daqueles dois jovens que 
deram início à essa história de muitas conquistas e muito sucesso,

da qual temos orgulho de partilhar e ajudar a construir 
um futuro cada vez mais promissor.
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REALIZAÇÃO

w w w . m e g a . c o m . b r

Envie seus comentários e sugestões para
comunicacao@mega.com.br


