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Neste PDF irei te apresentar 5 setores que 
estão em crescimento e que apresenta 
oportunidades de negócio para você 
encontrar novos clientes para sua empresa. 
Como já foi mencionado, é importante variar 
seu portfólio, quanto mais a empresa estiver 
preparada para atender aos clientes com 
todas as soluções viáveis, mais ela passará a 
ter um destaque no mercado.
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SOFTWARE DE 
PESQUISA ONLINE

A indústria de programas para 
pesquisa online teve receita de US$ 
2,7 bilhões no ano passado. Segundo 
o levantamento, a margem média é de 
55%. Este tipo de negócio tem baixas 
barreiras de entrada e não exige 
alto capital inicial. Os pesquisadores 
calculam que o setor vai faturar US$ 
3,6 bilhões em 2019.

SOFTWARE DE RH
A área de Recursos Humanos têm 
usado cada vez mais recursos 
tecnológicos para automatizar 
processos, como a folha de 
pagamentos por exemplo. Segundo 
os pesquisadores, este mercado tem 
receita de US$ 6,3 bilhões e margem 
média de 40%. Os serviços que 
hospedam as informações na nuvem 

têm alcançado resultados ainda 
melhores, de acordo com o estudo.
 

SISTEMAS DE 
PLANEJAMENTO 
URBANO
A demanda por softwares que ajudem 
no planejamento urbano e regional, na 
modelagem de topografias e na análise 
de mapas cresce a cada ano. Segundo o 
estudo, a receita desse tipo de negócio 
deve saltar de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,9 
bilhão nos próximos cinco anos. Hoje, a 
margem é de 36%.
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SOFTWARE DE 
AUTOMAÇÃO 
COMERCIAL

Esses programas ajudam aos empresários 
na gestão de suas empresas, fornecendo 
e coletando informações relevante para 
executar uma excelente administração, 
tornando seu dia a dia mais fácil e 
produtivo.  Sistemas como o CRM são 
usados por praticamente todas as 
empresas. Segundo o estudo, a receita 
estimada deste mercado em 2014 foi de 
US$ 28,2 bilhões, com margem de 37%. 
Dentro desse setor, existem diversos 
clientes para serem trabalhados, o setor 
de postos de combustíveis são clientes 
que possuem modelos de negócio mais 

estáveis e duradouros é um mercado em 
crescimento e necessitando de software 
que possa atender as determinadas 
necessidades e obrigatoriedades como as 
fiscais por exemplo. 

Sua empresa ou você no papel de 
consultor de software deve oferecer 
uma solução ao cliente que atenda às 
suas principais necessidades, é seu dever 
conhecer todas as opções disponíveis 
no mercado e oferecer sempre a melhor 
solução. A Live Sistemas, possui um 
software ideal para a gestão de postos de 
combustíveis. Inovação é um de nossos 
valores, buscamos sempre por novidades 
e funcionalidades que atendam às 
necessidades dos clientes.
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PARA CONHECER NOSSO SOFTWARE
ENTRE EM CONTATO COM UM DE NOSSOS 

CONSULTORES
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