




Editorial

É com grande orgulho que o Departamento de       
Marketing da Athos Desenvolvimento de Sistemas apre-
senta a Revista Sistema Athos News que surge com a 
finalidade de não somente aproximar o Sistema Athos 
dos clientes e do varejo em geral, mas também, levar 
aos leitores matérias voltadas à gestão empresarial, au-
tomação comercial e tecnologia da informação (T.I.) 
que muitos empresários não conhecem a fundo.

O objetivo da revista é trazer conteúdos cada vez mais 
informativos, dinâmicos, inovadores e interessantes 
aos clientes do Sistema Athos. A Revista conta também 
com a oferta de espaços publicitários para empresas que  
queiram divulgar seus serviços e produtos à um público 
seleto de empresários de sucesso, interessados e focados 
em gestão. Nossa primeira tiragem será de 2.500 uni-
dades com distribuição gratuita e dirigida às regiões do 
Vale do Paraíba, São Paulo capital, Serra da Mantiqueira 
e Litoral Paulista norte e sul. Nesta primeira edição, a 
matéria da capa é: O SAT CF-e É UMA REALIDADE, tra-
zendo todas as informações sobre este assunto, além de, 
depoimentos de clientes, fotos dos eventos elaborados 
pelo Sistema Athos e outros artigos interessantes. 

Agradecemos todas as empresas que contribuíram 
para que a revista fosse elaborada, pois devido à dedi-
cação dos envolvidos podemos levar conteúdo interes-
sante e tornar a sua relação com o Sistema Athos ainda 
mais especial.

Desejamos uma ótima leitura.
Rogério Christovão 
Departamento de Marketing – Sistema Athos
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Sucesso é uma palavra que sempre acompanha empresas 
realmente comprometidas com a satisfação dos seus cli-
entes e qualidade de seus produtos, porém na prática e no 
cotidiano de uma empresa que alcança o sucesso, muitas 
outras questões estão envolvidas, principalmente quando 
a economia anda mal ou quando a concorrência é grande.
Não se pode esquecer que boas práticas de gestão, equipe 

treinada e comprometida, planejamento 
estratégico, controle e visão de futuro 
também são características essenci-
ais para o bom funcionamento de um 
negócio, mantê-los em harmonia é uma 
tarefa árdua e requer compromisso com 
a causa. 
A equipe do Sistema Athos sempre 

levou muito a sério todos estes quesitos além de colocar 
sempre em primeiro lugar a satisfação do seu cliente.
Sediada em São José dos Campos - SP e residente no 

Parque Tecnológico São José dos Campos, a Empresa 
Sistema Athos foi reconhecida por suas práticas de ex-
celência na gestão na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (T.I.C.). 
Campeã, entre mais de 34 mil empresas inscritas, da eta-

pa estadual (SP) na categoria de Serviços de Tecnologia 
da Informação, o Sistema Athos representou o Estado de 
São Paulo na grande final em Brasília. O reconhecimento 
ocorreu em cerimônia, realizada no mês de março, em 
Brasília. No evento foram revelados os vencedores da eta-
pa nacional do Prêmio de Competitividade para Micro e 
Pequenas Empresas (MPE Brasil) 2014. 
O Sistema Athos desenvolve softwares de gestão e au-

tomação comercial para pequenos e médios comerci-
antes e varejistas em geral. De fácil utilização e baixo 
custo, o sistema integra todos os departamentos de uma 
empresa: administrativo, financeiro, vendas, compras, es-
toque, etc. A empresa também desenvolve vários tipos de 
softwares complementares ao Sistema Athos, com diver-
sas funcionalidades, inclusive mobile, pensando sempre 
em agilizar, automatizar, controlar e facilitar a gestão e 
atendimento empresarial do pequeno e médio varejista.
Fundada na cidade de Caraguatatuba em 2009, a em-

presa mudou-se para São José dos Campos há mais de 
quatro anos e possui hoje mais de 100 colaboradores, 17 

revendas autorizadas em 3 estados brasileiros e 1.700 cli-
entes ativos.
“Acreditamos que os negócios, mesmo os pequenos, 

com práticas de gestão bem disciplinadas e estruturadas, 
podem lidar melhor com momentos de instabilidade na 
economia, como o que o Brasil atravessa atualmente”, diz 
Rodrigo M. Freitas Diretor Geral do Sistema Athos. “É 
importante que as empresas profissionalizem e quali-
fiquem sua gestão, pois as crises abrem oportunidades de 
um lado e de outro, quanto melhor a gestão, mais chances 
elas têm de superar momentos de ajustes na economia 
como vivemos de tempos em tempos aqui no Brasil”.
É evidente que após se consagrar campeã de um prêmio 

tão renomado e sério como o MPE- Brasil, o Sistema 
Athos demonstra não só um modelo de excelência de 

gestão, mas também que, quando se trabalha duro para 
alcançar os objetivos e se tem uma gestão compromissa-
da e planejada, o impossível é só questão de opinião.

O que é o Prêmio MPE Brasil

O Prêmio MPE Brasil é promovido pelo Sebrae-SP e 
FNQ (Fundação Nacional da Qualidade) em parceria 
com empresas e entidades e valoriza a gestão nas micro 
e pequenas empresas. A participação é gratuita e os par-
ticipantes recebem um diagnóstico completo do negócio 
para que melhorem seus produtos e serviços. 
As empresas podem concorrer nas categorias comércio, 

agronegócio, turismo, indústria, serviços, serviços de   
educação, serviços de saúde e serviços de T.I.

recebe reconhecimento nacional, em brasília, por boas práticas de gestão.
Sistema Athos





O que é a Lei de Olho no Imposto?
A Lei 12.741 nasceu de uma iniciativa popular         

liderada pela Federação das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo - FACESP e reuniu 139 enti-
dades de grande representatividade nacional, com o 
objetivo de tornar claro à sociedade que os tributos 
são pagos pelo consumidor em todas as operações 
comerciais e não apenas quando o cidadão faz o pa-
gamento diretamente através de uma guia, conforme 
suposto pela maioria das pessoas pesquisadas. Foram 
1,5 milhões de assinaturas e o apoio de 90% da popu-
lação, conforme pesquisa encomendada pela ACSP e 
realizada pelo IBOPE .  Além do anseio popular, como 
corolário, espera-se que:  a) os cidadãos percebam a 
quantidade de impostos que pagam;  b) a  conscien-
tização implique na preservação do patrimônio pú-
blico por parte da sociedade, que frequentemente o 
dilapida ou o despreza;  c) que os tributos sejam perce-
bidos como necessários ao gasto público;  d) que o voto 
seja percebido como delegação do poder de gastar os 
tributos pagos;  e) que haja um amadurecimento da 
sociedade em relação aos seus direitos e obrigações;  
f) que haja um engajamento coletivo para uma efetiva 
reforma tributária.   Dê uma olhada no impostômetro

www.impostometro.com.br

De Olho no Imposto. Quem é beneficiado?
O maior beneficiado pela Lei De Olho no Imposto 

(12.741/2012) é o consumidor final que a partir de   ag-
ora vai perceber a quantidade de imposto que se paga, 

e conferir se o retor-
no dado pelo gov-
erno à sociedade é 
compatível.

Porém existem outras áreas que terão seu serviço fa-
cilitado como:

Desenvolvedores: basta alterar o software que gera o 
cupom ou nota fiscal;

Empresários: não gera custo ao prestador de serviços 
ou comerciantes;

Tributaristas: Os profissionais têm a seu dispor to-
das as alíquotas de serviços e produtos, através, da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou No-
menclatura Brasileira de serviços(NBS)

Acadêmicos: A lei auxilia em pesquisas e no entendi-
mento do que é um tributo e quais são. 

O que é um imposto?
Impostos são valores pagos em 

moeda nacional (no caso do Brasil 
em reais), por pessoas físicas e jurídicas (empresas). O 
valor arrecadado pelo Estado (governos municipais, 
estaduais e federal) serve para custear os gastos públi-
cos com saúde, segurança, educação, transporte, cul-
tura, pagamento de salários públicos, etc. O dinheiro 
arrecadado com impostos também é usado para in-
vestimentos em obras públicas como: hospitais, rodo-
vias, hidrelétricas, portos, universidades, entre outros.

Os impostos incidem sobre a renda (salários, lucros, 
ganhos de capital) e patrimônio (terrenos, casas, car-
ros, etc) das pessoas físicas e jurídicas.

A utilização do dinheiro proveniente da arrecadação 
de impostos não é vinculada a gastos específicos. O 
governo, com a aprovação do legislativo, é quem de-
fine o destino dos valores, através do orçamento.

Federais
IR- imposto de Renda– imposto sobre a renda de 

qualquer natureza. No caso de salários, este imposto é 
descontado direto na fonte.
IPI - Imposto sobre produtos industrializados.
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras (Crédito, 
Operações de Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários).
ITR – Imposto Territorial Rural (aplicado em proprie-
dades rurais).

Estaduais
ICMS – Imposto sobre a circulação de Mercadorias e 
Serviços.
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (carros, motos, caminhões)Municipais.
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (sobre terrenos, apartamentos, casas, 
prédios Comerciais.
ITBI – Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 
e Imovéis e de Direitos Reais a eles relativos
ISS – Impostos Sobre Serviços.

Se você é cliente do Sistema Athos não se preocupe 
estamos prontos para receber todas as modificações e 
exigências da nova lei e com toda a satisfação iremos 
auxiliá-lo no que for possível, além de fornecer as fer-
ramentas necessárias para sua aplicação. 

Principais impostos cobrados



Em um ditado popular muito comum no meio 
empresarial, consta: Se você se sentir sozinho, seja 
porque ninguém te liga ou te convida para bater um 
papo, basta deixar de pagar seus impostos, que o 
governo imediatamente entra em contato com você. 
Este ditado é mais real que nunca, afinal, a máquina 
pública em combate à sonegação fiscal tem se equi-
pado em progressão assustadoramente rápida. A Re-
ceita Federal tem investido muito dinheiro em pes-
soal especializado, equipamentos de última geração 
e softwares inteligentes de cruzamentos de dados 
de contribuintes, para impedir as evasões. Por esse 
motivo, o cerco está se fechando por completo e é 
cada vez mais fácil para a Receita Federal identificar 
as empresas que optam pelo tenebroso caminho da 
sonegação fiscal. 

O Sistema Autenticador e Transmissor de Cu-
pons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e), é a nova arma 
da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de 

São Paulo (SEFAZ-SP) para 
modernizar o controle fis-
cal, aumentar a arrecadação,  
facilitar a fiscalização e di-

minuir a sonegação. O SAT-CF-e tem por finalidade               
documentar eletronicamente as operações comer-
ciais do varejo dos contribuintes do Estado de São 
Paulo. Dotado de uma tecnologia inovadora, ele 
substitui o equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF) e estabelece um novo padrão para o varejo, 
onde o documento fiscal válido é o Documento Fis-
cal Eletrônico existente na base de dados do Fisco, 
padrão que, aliás, é similar ao utilizado atualmente 
pela NF-e. Nesse modelo o CF-e-SAT só existirá na 
forma eletrônica, ou seja, o consumidor receberá 
como comprovante de sua aquisição o chamado Ex-
trato do CF-e-SAT e não mais o cupom fiscal emiti-
do pela impressora fiscal (ECF).

O SAT-CF-e é obrigatório desde 01 de julho de 
2015 em substituição as impressoras fiscais (ECFs) 
que tenham 5 anos completos da sua lacração ini-
cial. Esses ECFs devem ser OBRIGATORIAMENTE 
retirados da frente de caixa, ter seu uso cessado, e 
não podem ser usados em nenhuma hipótese, pois 
seus documentos emitidos não terão valor fiscal 

deixando a empresa em situação complicada com o 
consumidor final que não terá sua nota fiscal pau-
lista escriturada, e perante o fisco, que poderá lavrar 
penalidades com multas altíssimas para a empresa.

Se pararmos para refletir um pouquinho iremos 
entender facilmente o cenário atual, o governo quer 
aumentar a arrecadação mas não tem espaço para 
aumentar impostos, então trabalha para aumentar a 
base de contribuintes e acabar com a sonegação. Se-
ria impossível e inviável que a fazenda tenha número 
suficiente de fiscais na rua para exercer a fiscalização, 
então, nada mais natural que seguir o caminho da au-
tomatização on-line das obrigações fiscais, além do 
efetivo controle, o custo para o fisco é muito menor.

Nessa nova era de inteligência fiscal que está che-
gando, o foco será na transmissão de informações 
on-line, o documento fiscal hábil passará a ser o 
Documento Fiscal Eletrônico 
existente na base de dados do 
fisco em detrimento da guar-
da do documento fiscal dentro 
do ECF ou da empresa. Esta-
mos falando da S@T-CF-e e 
NFC-e, com responsabilidade 
de emissão do contribuinte, ou seja, o empresário 
passa a ser o responsável pelo correto e efetivo envio 
das informações fiscais para a base de dados da Re-
ceita Federal, em vez de terceirizar essa obrigação a 
contadores ou outros prestadores de serviços. 

O SAT-CF-e já é realidade. E agora?

Você está preparado?

Sua empresa está preparada para os impactos e 
desafios dessa nova era fiscal???



“Vejo essa nova era como positiva para as empresas 
sérias e planejadas, pois vai privilegiar a concorrên-
cia saudável entre as boas empresas e tirar do merca-
do as empresas que não são sérias” ressalta Rodrigo 
M. Freitas, diretor geral do Sistema Athos, “se todas 
as empresas e comércios trabalharem legalmente, te-
remos uma competição de igual para igual baseadas 
em melhores produtos, serviços e atendimento ao 
cliente e não somente no menor preço, o que mui-
tas vezes só é possível pela sonegação fiscal. Hoje o 
bom pagador, as boas empresas, que pagam corre-
tamente seus impostos sofrem com os concorrentes 
informais e competem de forma injusta com os maus 
pagadores de impostos”, complementa Freitas.

A Receita Federal tem um verdadeiro banco de 
dados anti-sonegação formado por meio das infor-

mações das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), SPEDs, 
conhecimento de transporte eletrônico, operações 
com cartões de credito, Dirfs, Rais, declarações 
de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, 
entre diversos outros meios. A supermáquina an-
ti-sonegação criada para fechar todas as saídas para 
quem sonega impostos forma um ciclo de vários mei-
os de informações que se cruzam na  Receita Federal, 
e a cada novo dia essa realidade é aprimorada. 

“Em países vizinhos os comerciantes te entregam 
automaticamente a nota fiscal, independentemente 
do produto comprado ser um simples cafezinho ou 
algo de maior valor. No Brasil, os comerciantes ainda 
têm a cultura de perguntar se queremos a nota! Essa 
cultura precisa ser mudada para as empresas não 
terem problemas fiscais, principalmente daqui para 
frente”, pontua Vivian Quintela, diretora administra-
tiva e financeira do Sistema Athos.

Se você já é cliente do Sistema Athos, fique tran-
quilo, já estamos totalmente preparados para atender 
ao SAT-CF-e e a NFC-e. Nossa equipe comercial e 
técnica já está treinada e disponível para lhe orien-
tar e tirar qualquer dúvida a respeito desse assunto. 
Solicite uma visita através da central de atendimen-

to e converse pessoalmente com um de nossos fun-
cionários, com certeza você ficará mais preparado 
para essa nova era da inteligência fiscal. “Estamos 
prontos para orientar a todos os nossos clientes”, dis-
para Thiago Mendes, gerente operacional do Sistema 
Athos. Mendes reintera: “o ideal é que as empresas 
entendam tudo que está vindo por ai para se planejar 
e conquistar o que todo empresário sonha: a consoli-
dação e perpetuação da empresa sem problemas com 
o fisco”.

Portanto, ao encontro com o ditado popular no 
início desse artigo, antes de pensar em recorrer ao 
caminho da evasão fiscal, é melhor que se pense 

bem antes. A Receita Federal está mais tecnológica e 
preparada com um sistema que é o “fiscal virtual” e 
é capaz de aprender com o comportamento de cada 
empresa, e não vai pensar duas vezes em fazer justiça 
fiscalizando os maus empresários. 

A Receita Federal conta com o 
T-Rex, um supercomputador que leva 
o nome do devastador Tiranossauro 
Rex, e o software Harpia, ave de rapi-
na mais poderosa do país, que teria 
até a capacidade de aprender com o 
‘comportamento’ dos contribuintes 
para detectar irregularidades.

Acesse
www.sistemaathos.com.br



A Padaria Pampulha em São José dos Campos 
é uma empresa de sucesso e parceira do Sistema 
Athos.

Localizada em um local estratégico e com grande 
quantidade de consumidores a padaria Pampulha 
tem um ótimo atendimento e uma organização im-
pecável. Contabilizando uma equipe com mais de 
40 colaboradores, o foco no atendimento, qualidade 
e comprometimento com os clientes são os pontos 
positivos para essa empresa de sucesso. Segundo o 
empresário Paulo Roberto Alves, um dos sócios da 
empresa, sua empresa tem uma história de sucesso 
e o Sistema Athos faz parte de um pedacinho dela. 
Contudo, nem sempre na história de uma empre-
sa tudo é um mar de rosas, há seis anos a padaria 
passou por uma reforma de três meses, e mesmo 
assim permaneceu aberta, entretanto, os clientes 
ainda continuavam frequentando, afirmando assim 
a fidelidade e o entendimento que toda aquela mu-
dança era para melhorar o atendimento.

O empresário ressalta que 
antes da implantação do 
Sistema Athos, tudo era con-
tabilizado e controlado pelo 
velho papel e caneta, ou seja, 
não tinha uma exatidão do 
controle de vendas e muito 
menos financeiro. Hoje em 
dia muito do que é forneci-
do ou comprado na padaria 
carece de uma consulta ao 
sistema, por exemplo, se em 

determinado horário são vendidos mais biscoitos o 
controle desse volume/horário pode ser consultado 
pelo sistema, possibilitando assim um menor gasto 
de energia em contatar os fornecedores.

“O Sistema Athos 
ajudou muito nas vendas, 
hoje em dia sabemos o 
que está vendendo mais, 
o que está vendendo 
menos, os horários que os 
clientes costumam con-
sumir mais determinados 
produtos, como também 
controlar o rendimento 

da padaria.” Afirmou Paulo Roberto Alves
A Padaria Pampulha sempre busca inovar seus 

produtos, segundo Paulo, ao frequentar uma feira 
de panificação em São Paulo trouxe uma novidade 
chamada Cake de nozes que hoje se tornou um pro-
duto referência em sua Padaria.

Parceria de sucesso:   Padaria Pampulha





É de suma importância que um sistema de gestão 
seja funcional e que atenda todas as suas necessi-
dades. A inovação tecnológica constante exige que 
estejamos sempre em melhoria continua.

Nasce então o Athos 3.0, que visa facilitar a gestão 
de seu negócio.

Veja o que mudou:
• A interface foi modernizada para acompanhar 

as novas configurações;
• Novo layout de alerta por e-mail;
• Agora ficou mais fácil para se obter relatórios 

completos com máxima eficiência e segurança.
• Foi incluído um campo de pesquisa para as con-

figurações gerais, que colabora (e muito) para per-
sonalização do sistema de acordo com o perfil de 
cada estabelecimento;

• Com a lei “de olho no imposto” é necessário que 
todo estabelecimento ao emitir documento fiscal, 
informe o valor dos impostos aproximado, segre-
gados pelos entes da federação (federal, estadual e 
municipal). O Sistema está pronto para importar 
de forma simples e rápida a tabela disponibilizada 
pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação) com todas as informações de imposto 
dos produtos comercializados em todos os estabe-
lecimentos;

• Para clientes do modulo delivery, é possível 
identificar os últimos pedidos de forma detalhada, 
identificando os padrões de pedidos de cada con-
sumidor;

• Aumentamos o controle no nível de acesso nos 
relatórios do Sistema, para que nossos clientes es-
tejam mais protegidos quanto as suas informações 
confidenciais;

• Automatização do cadastro de produtos a partir 
do código de barras. Uma grande inovação que per-
mite ao cliente cadastrar um novo produto sem ser 
necessário a digitação da descrição do nome;

• Nova configuração de vendas a prazo, permitin-
do a seleção de “Dias de Prazo” ou “Data Base”;

• Assim que o Sistema Athos identificar uma 
versão superior, oferecerá a possibilidade do cli-
ente atualizar o sistema, de forma simples, prática 
e   rápida.

• Ao finalizar uma venda ou orçamento você pode 
enviá-los diretamente para o cliente.

• O Sistema Athos já está homologado e prepara-
do para receber a nova tecnologia que substituirá o 
ECF (emissor de cupom fiscal), o SAT CF-e (Siste-
ma Autenticador e Transmissor de Cupom Fiscal 
Eletrônico). Portanto, todos que necessitem fazer 
a troca de uma tecnologia para outra, terão ampa-
ro de um sistema completo e que atua dentro dos 
parâmetros exigidos.

Nos prezamos pela constante evolução dos 
serviços prestados, auxiliando nossos clientes na 
busca de melhores resultados, e os ajudando a re-
alizar a gestão do seu negócio de forma eficiente e 
moderna, afinal.

Conheça o Sistema Athos 3.o e veja como ele pode ajudar na sua empresa.

“Nosso trabalho é facilitar o seu”.



Um empresário que pretende perpetuar sua em-
presa reconhece, cada 
vez mais, a importân-
cia da tecnologia da 
informação (TI) e 
sabe que para alcançar 
o sucesso é necessário 
implantar um sistema 

de gestão empresarial completo e adequado as no-
vas exigências e necessidades atuais da empresa e 
do mercado.

“É impensável hoje em dia fazer uma gestão     
manual do negócio” como ressalta Thiago Mendes,    
gerente operacional do Sistema Athos, e com-
plementa,  “o software de gestão é o  coração das    
operações e tem o objetivo de proporcionar a in-
tegração dos departamentos de uma empresa além 
dos meios para organizar administrativamente o 
negócio”, finaliza.

Um bom sistema de gestão ajuda as empresas a di-
minuírem seus custos, tornam a comunicação mais 
eficiente, ajudam na tomada de decisões, permitem 
uma apuração mais precisa do que está acontecendo 

na empresa. É por isso que os melhores empresários 
consideram o software de gestão imprescindível às 
suas atividades.

O software de gestão não deve ser do tipo           
“software de caixinha” que é comprado na prateleira 
de uma loja para depois ser instalado em um com-
putador e, em seguida, estar pronto para o uso. Um 
software assim, no Brasil, já está naturalmente de-
satualizado principalmente por conta das questões 
de legislação tributária. Outro ponto importante é 
que um software de gestão, depende, para seu cor-
reto funcionamento, de vários fatores externos ao 
software, e, caso seu computador seja infectado por 
vírus, tenha problema na rede, etc, você pode pre-
cisar de um suporte rápido que só terá disponível 
em empresas que licenciam o software de gestão 

como serviço e lhe presta atendimento de suporte. 
Tão importante quanto um software de qualidade é 
a agilidade e assertividade do suporte. 

Sistemas de gestão não começam a funcionar da 
noite para o dia. As Software houses sérias con-
sideraram a infraestrutura do cliente, os recursos 
de segurança, testes, treinamento de pessoal, inte-
gração entre departamentos, migração de dados a 
partir de sistemas que estão sendo trocados, entre 
outros fatores. Além disso, a implementação do 
sistema geralmente ocorre por etapas, de forma que 
determinados módulos do sistema sejam libera-
dos somente depois de o cliente estar treinado nos 
módulos mais básicos, portanto, a implementação 
completa, pode levar vários meses dependendo da 
disponibilidade do cliente.

O preço do software de gestão, logicamente, tam-
bém é um fator importante a ser considerado, mas é 
um grande erro aceitar apenas a solução mais barata 
ou acreditar que a opção mais cara, justamente por 
estar nesta condição, irá atender as necessidades da 
empresa. É preciso conhecer a empresa   fornece-
dora e a prestação de serviço por traz do sistema 
de gestão, pois, a maior reclamação de clientes com 
esses fornecedores e justamente o atendimento de 
suporte quando algum problema acontece com o 
sistema  de gestão e   não tem ninguém para re-
solver. Diante do exposto, orientamos que o preço 
seja utilizado como o último fator de avaliação na 
decisão de compra. Em primeiro lugar, deve-se 
concentrar a avaliação nos produtos de software 
em sí, que vão deverão ir de encontro aos requisitos 
do seu negócio, através da apresentação do sistema 
feito por um consultor ou mesmo visitando um cli-
ente que já usa o sistema em questão, passando em 
seguida, a concentrar-se no histórico da empresa 

Como escolher o melhor fornecedor de sistema de gestão para sua empresa?
DICAS



fornecedora junto ao mercado e a clientes que já 
utilizam o sistema de gestão. O principal critério de 
avaliação das empresas do setor é averiguar o fato 
de tal empresa cumprir ou não os processos essen-
ciais de negócio e de mercado. 

Você já deve ter percebido que um sistema de 
gestão é um investimento sério e que precisa ser 
feito com cuidado e com critério. Abaixo selecio-
namos 06 pontos de atenção com o seu fornecedor 
de software e 06 razões para comprar um software 
de gestão:

1) Desconfie do barato demais. Não existe 
milagre nesse ramo;

Reflita em que o fornecedor de software 
está interessado? Será que é só em vender para 
você??? Cuidado com os custos não declarados 
(Atualizações, visitas técnicas, treinamentos, etc). 
Averigue se o fornecedor do software tem um 
negócio consolidado e é financeiramente estável. 
Isto porque o fornecedor deverá ser um potencial 
parceiro do negócio da sua empresa. Investir em 
um sistema de gestão é uma relação a longo prazo e 
deve ser considerada como tal.

2) Software de Gestão não é hardware e 
precisa ser atualizado constantemente:

Você pode estar sendo enganado! Des-
confie de softwares que não cobram mensalidade. 
No Brasil, software de gestão tem atualização 
(tributária) praticamente todo mês! Cuidado com 
sistemas de gestão limitados que não atendem às 
necessidades da empresa e da legislação. Avalie a 
cobrança de atualização ou visita a parte, pois no fi-
nal das contas, você pode pagar mais caro do que se 
tiver um contrato mensal com prestação de serviços 
de atualização, suporte, treinamentos, etc.

3) As informações e dados mais impor-
tantes da sua empresa podem ser expostas!

Não corra esse risco comprando o software 
de qualquer fornecedor. Credibilidade, seriedade e 
segurança nas informações é indiscutível nesse tipo 
serviço. Lembre-se todos os dados da sua empresa 
estão no sistema de gestão e você não iria querer ver 
seu concorrente direto sabendo o preço de compra 
e de venda de todos seus produtos, além de, quem 
são seus fornecedores e clientes, etc. Seu fornecedor 
é confiável? 

4) O mais importante no final das contas, 
para o cliente, é o SUPORTE...

O maior custo de uma software house é o suporte. 
Como é o departamento de suporte do seu for-
necedor de software? Avalie e compare a oferta de 
suporte técnico e de manutenção do seu fornece-
dor. O desempenho de um Sistema de gestão é in-
fluenciado por diversos fatores externo ao sistema 
em sí, e a pior dor de cabeça e não ser atendido 
quando você mais precisa. Seu fornecedor cumpre 
as cláusulas de atendimento de suporte que estão 
no contrato de serviços? Pense nisso.

5) Contrato de FIDELIDADE – Cláusula 
com multas para Cancelamentos. Pense 10 
vezes...

Consideramos isso um absurdo. Obriga você a 
ficar com o fornecedor que você não quer e você 
não tem como reagir, pois, o contrato de prestação 
de serviços protege o fornecedor. Escolha fornece-
dores que não lhe obrigue a ficar com o que você 
não quer. Acreditamos que o cliente tem direito de 
escolher seu fornecedor e que a parceria tem que 
ser boa para os dois lados. A pior coisa é ficar com 
um fornecedor que você não gosta pois é obrigado 
pelo contrato. Diga não à cláusulas de fidelidade em 
serviços de software.

6) Investimento em inovação e engenharia 
de software – Qual a Plataforma?

Se não há investimento em inovação, em 
pouco tempo seu software de gestão deixará de 
apresentar novas “melhores práticas de gestão” e 
novas funcionalidades, atendimento a requisitos le-
gais e melhorias estruturais, necessários. Verifique 
se a linguagem de programação utilizada no desen-
volvimento do sistema de gestão é tecnologica-
mente moderna. Alguns utilizam linguagens ultra-
passadas e limitadas, que restringem o desempenho 
e aumentam os custos para sua empresa.

1) Melhora a gestão:
Organiza os departamentos da empresa, integra 

processos e reduz custos. 
Retrabalhos, planilhas, perda de tempo buscando 

informações, falta de processos de negócios, preju-
dicam sua empresa além de custar caro. Um sistema 
de gestão eficiente estabelece padrões de trabalho 
para os funcionários da sua empresa.

2) Visão geral da empresa:
Informações em tempo real para você tomar de-

cisões. Um sistema de gestão eficiente calcula as 
margens, exibe lucratividade e fluxo de caixa, mos-
tra prejuízos, permite acompanhamento de vendas 

6  Pontos de Atenção com o Fornecedor:

  Razões para Comprar um Software de Gestão:6
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e clientes, tudo em tempo real, mostrando os resul-
tados para você analisar.

3) Tempo para focar no seu negócio:
Um sistema de gestão precisa evoluir continua-

mente, disponibilizando tempo para você cuidar do 
seu negócio. 

4) Melhor controle financeiro da empresa:
Com um software de gestão é possível obter um 

controle muito maior sobre as finanças do negócio, 
pois todos os seus dados estarão acessíveis e inte-
grados com as outras áreas da empresa. Com to-
dos os dados integrados pelo software de gestão 
também é mais prático criar balanços e trocar in-
formações entre os setores além de PREVER fluxos 
financeiros. Um sistema de gestão eficiente ajuda 
você a não perder dinheiro.

5) Redução de falhas nas operações manuais de 
controle:

Quando valores precisam ser registrados de for-
ma manual pode haver confusão, o que gera dados 
errados e muitas vezes prejuízo, principalmente 
quando tal situação depende da assertividade de 
funcionários menos atentos. 

6) Facilita a perpetuação da empresa:
Você não vai existir para sempre – As informações 

não podem ficar na cabeça de uma única pessoa. 
Como dica final, entrar em contato com vários 

clientes que já utilizam soluções de fornecedores 
que apresentaram propostas à sua empresa é uma 
iniciativa que pode ajudar a avaliar os aspectos de 
desempenho, suporte, manutenção, treinamento e 
assim por diante. Muito importante frisar que, se 
um sistema de gestão deu certo em um determina-
do cliente, não significa que terá o mesmo êxito na 
sua empresa, e vice-versa, mesmo quando ambas 
atuam no mesmo ramo de atividade. Lembre-se de 
que cada negócio é único e existem muitas variáveis 
que influenciam na solução, desde a estrutura físi-
ca onde o sistema foi implantado, passando pelo 
nível dos funcionários que utilizam o sistema, che-
gando até ao comprometimento e empenho do 
gestor (dono) da empresa com o funcionamento da 
solução de software escolhida.





Software de gestão completo para 
empresas do varejo.
Fácil de usar, possui um visual 
moderno, totalmente seguro.

Homologado para o Sat*

Nossos produtos

O Sistema Ponthos geren-
cia e controla a jornada de 
trabalho dos funcionários de 
uma ou várias empresas.

O Sistema Pedhos é um 
modulo integrado ao 
Sistema Athos, foi desen-
volvido para agilizar o 
atendimento em coman-
das (pré pedido).

O Sistema Nothos funciona 
integrado ao Sistema Athos, 
facilitando muito a operação 
de emitir uma nota fiscal 
eletrônica.

 (12) 3908-7777
www.sistemaathos.com.br

Aquisição SAT CFe Elgin
R$ 1.200,00***

Sistema de locação de Sat
R$ 100,00 por mês
Evite problemas técnicos locando seu Sat.
Troca garantida e sem custo**

Alugue ao invés de comprar. 
Acreditamos ser a melhor opção para você. 

* http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/consultas_publicas/SH.asp
**Confira condições de contrato: troca com comprovação de defeitos técnicos no equipamento.
*** Preços válidos para o mês de Agosto de 2015 

NOSSA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE:


