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1. Introdução

4. Ações já empreendidas e parcerias

A empresa Sysvale nasceu através de uma ação do

A Sysvale possui uma parceria com a UNIVASF através do

projeto

Programa

para

PROSPB em um projeto de residência em software público

Sustentabilidade do Software Público Brasileiro (PRO-SPB),

brasileiro. O projeto está orientado nos mesmo moldes de uma

quando alguns alunos tomaram conhecimento da disciplina

residência médica, em que o aluno pode participar de uma

Núcleo Temático de Software Público Brasileiro. Em paralelo ao

residência em software público brasileiro, aprendendo e

que se aprendia na disciplina e com o apoio dos professores

trabalhando em cima de várias soluções e se capacitando nas

envolvidos no projeto, esses alunos decidiram empreender

mesmas. Tal projeto foi premiado como ideia mais inovadora na

fundando uma empresa que nascera para atender às

Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe

necessidades que envolvem Softwares Públicos Brasileiros como

(ERBASE) que é um evento promovido pela Sociedade

instalação

Brasileira de Computação (SBC) o que gerou uma grande

de

de

Formação

softwares,

de

manutenção,

Agentes

desenvolvimento,

implementação e treinamento.

felicidade e motivação em todos os sócios e colaboradores da
empresa.
A Sysvale também efetuou uma parceria com a empresa
BrodTec, incorporando todo o seu portfólio de serviços, com
destaque em presença web e consultoria em métodos ágeis. Foi
um grande passo para a Sysvale, haja vista que o consultor
Cesar Brod tem contribuindo de uma forma inestimável com
consultoria na área de gestão estratégica da empresa e de
presença web. Graças à esta parceria a Sysvale alcançou

2. A adoção de métodos ágeis
Para a organização e estruturação da empresa algumas
metodologias ágeis foram utilizadas, entre elas o SCRUM e o
eXtreme Programming O Scrum é um processo incremental, a

novos horizontes como a efetiva aprovação e a participação
no Desafio Google, onde recebemos uma quantia de 250
dólares para investir da melhor forma no Google Adwords.

cada Sprint a equipe passa a compreender melhor os seus

Através da parceria com a BrodTec a Sysvale também se

limites e a produtividade passa a aumentar já que as pessoas

especializou em serviços de construção de portais utilizando o

passam a trabalhar em sincronia crescente. No início os

CMS Drupal. A empresa não apenas constrói os portais como

métodos e artefatos do Scrum podem gerar uma má

oferece uma capacitação nessa área. Um dos objetivos da

receptividade à prática, porém, ao passar do tempo, a

Sysvale é crescer junto com os seus clientes sem torná-los

empresa passou a se organizar e detalhar suas atividades

reféns. Isso favorece a prestação de um serviço transparente

sabendo, cada vez mais e com uma maior precisão, o que

além de permitir que a empresa esteja em constante evolução

pode ser feito e em quanto tempo pode ser feito.

por investir em projetos inovadores.

3. Campo de atuação e mercado potencial

5. Conclusão

A Sysvale atua diretamente no setor público, atendendo às

A Sysvale nasceu com o propósito de inovar na área de

demandas geradas pela lei complementar 131/2009, sobre

prestação de serviços relacionados a Softwares Públicos

transparência orçamentária e financeira da União, dos Estados,

Brasileiros. Está a cada dia crescendo como apoio do

do Distrito Federal e dos Municípios. Tais demandas estão

programa PROSPB e do apoio da parceria com a BrodTec que

diretamente relacionadas a vários produtos oferecidos no Portal

está capacitando a empresa e favorecendo o crescimento da

do Software Público Brasileiro, dos quais muitos já forma

mesma. Isso é o que tem suprido a empresa com relação ao

incorporados

corpo técnico inicial e a propriedade intelectual da Sysvale. A

como

relacionados a estes.

pela

Sysvale

que

oferece

serviços

cada dia o mercado na área de Software Público Brasileiro
cresce, favorecendo o crescimento da sociedade com soluções
estáveis e maduras oferecidas no portal PSPB e viabilizando as
atividades da empresa.
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