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RBA Sistemas, de Jacareí,
oferece os melhores softwares
para gestão comercial

C

om a chegada da nova revolução industrial,
a chamada Indústria 4.0, é imperativo que os
empresários invistam na adequação e na automação de seu negócio de modo a tornaremse mais competitivos no mercado. É aí que se
insere a RBA Sistemas, empresa de Jacareí, que oferece o
sistema de gestão empresarial Gênesis, presente hoje em
mais de 50 cidades do Estado de São Paulo.
“Quando somos contatados, procuramos realizar visitas pessoais para entender o que aquele comércio, prestador de serviço ou indústria necessita, a fim de adequar
esta empresa às leis vigentes e tecnológicas. Após análise,
instalamos um software e automação comercial que lhe
traga a eficiência associada a um baixo custo de investimento”, afirmou Fabiano Alvarenga, diretor comercial.
A RBA Sistemas foi criada em 2006, por Benedito
Alvarenga, que vislumbrou uma oportunidade de em-
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preendedorismo após o contato com softwares de gerenciamento de empresas. Se no começo, o negócio
funcionava em sua casa, hoje a empresa ocupa todo o
segundo andar de um prédio na região central da cidade.
Entre os diferenciais: atendimento personalizado
e acompanhamento de consultores especializados no
pós-venda e os melhores softwares para gestão comercial, que atuam não só na organização da empresa, mas
no planejamento estratégico para a tomada de decisões.
“Estamos sempre desenvolvendo novos produtos visando a sua adequação diante de um mercado em constante evolução. Portanto estamos sempre procurando
trazer novidades para atender de maneira eficaz as necessidades de cada cliente”, disse.
Para 2019 as expectativas são as melhores possíveis.
“Empresários, de pequenos estabelecimentos aos grandes industriais necessitarão investir na adequação e automação do seu negócio de modo a tornarem-se mais
competitivos no mercado. E estaremos preparados para
atendê-los”, concluiu Alvarenga.
A RBA Sistemas fica na av. Nove de Julho, 315,
2º andar, Jardim Pereira Amparo. Informações:
www.rbasolucoes.com.br. l

