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Combinar hardware, software e serviços para resolver as necessidades dos clientes corporativos 
tornou-se decisivo para o sucesso das líderes 
 
Vender um único produto, software ou hardware, já não é a estratégia das empresas de 
tecnologia da informação (TI) há vários anos, principalmente, nos países desenvolvidos. Lá, onde 
o mercado está mais maduro, essas companhias já perceberam que uma simples marca não 
garante uma margem satisfatória e, para deixar essa rentabilidade mais consistente se esmeram 
para entregar soluções, ou seja, uma série de combinações de hardware, software e serviços para 
aplicações específicas. Isso acontece porque hardware e software tornaram-se commodities, 
segundo os especialistas.  
 
E, para se diferenciarem da concorrência e obterem uma margem maior, as empresas de TI 
buscam oferecer soluções. Essas soluções, porém, estão cada vez mais complexas, pois não se 
trata somente de um pacote de extensão da garantia ou manutenção do software ou do hardware. 
Geralmente são específicas, voltadas para determinadas necessidades de cada usuário. Mas isso 
depende da estratégia de cada fornecedor de TI e essa regra não serve somente para esse 
segmento. Em telecomunicações, as fabricantes de infra-estrutura também se conscientizaram 
dessa nova demanda de mercado e saíram às compras buscando oferecer soluções de redes 
seguras.  
 
"Na indústria automobilística isso também é claro, pois o pós-venda já faz parte do pacote quando 
um consumidor escolhe o carro", diz o analista sênior de mercado para serviços de TI na América 
Latina da IDC, Maurício Monteiro. Ele lembra que esse movimento não aconteceu por acaso. 
Partiu, inclusive, do próprio usuário. "Hoje o cliente de TI é quem pede uma solução específica 
para resolver um problema ou gargalo para o fornecedor, e, com isso, ele teve de se adequar à 
essa demanda", complementa.  
 
O diretor de tecnologia da Federação dos Bancos do Brasil (Febraban), Carlos Eduardo Corrêa da 
Fonseca, compartilha dessa opinião. " Essa mudança é reflexo da estratégia das empresas de TI 
para conversarem diretamente com o executivo de negócios, que é quem decide o que vai 
comprar ou sabe exatamente a real necessidade do negócio no momento. Cabe ao departamento 
de TI avaliar se há compatibilidade com a infra- estrutura existente e executar a sua 
implementação", diz o executivo. Ele lembra que, com o aumento da terceirização nos bancos de 
alguns serviços, esse tipo de demanda por soluções é mais freqüente nas instituições financeiras. 
Antes, quando o desenvolvimento de produtos específicos era interno e, agora, também passa 
pelas empresas de TI. Logo, as grandes acabam tendo maior vantagem para fornecer para os 
bancos, os maiores compradores de TI não somente no Brasil como no mundo. "Mas as portas 
não estão totalmente fechadas para as pequenas, desde que tenham um produto ou solução 
inovadores, elas acabam tendo espaço também", reconhece o consultor da Febraban, Luis 
Marques de Azevedo.  
 
A gigante mundial IBM, por exemplo, reformulou sua oferta de soluções no início do ano buscando 
atender aos pedidos dos próprios clientes. Em 2004, tinha dez soluções, hoje esse portfólio caiu 
para seis soluções de infra- estrutura de TI: segurança, gerenciamento de sistemas, 
desenvolvimento de software, redes, simplificação de TI e gerenciamento do ciclo de vida da 
informação, do inglês Information Lifecycle Management (ILM). De acordo com o gerente de Tivoli 
da IBM Brasil, Antonio Celso Leitão, havia um excesso de oferta de soluções e houve uma 
readaptação para que a empresa simplificasse a modalidade. "Fizemos uma readaptação das 
nossas soluções para elas ficarem mais segmentadas e, com isso, passamos a focar necessidades 
específicas por verticais ou por necessidade dos clientes", diz. Ele reconhece que, na verdade o 
empacotamento das soluções é uma forma de evidencializar certos serviços que já eram 
prestados, mas não com ênfase em um determinado fim. 



 
A solução de ILM é uma prova disso, lembra Leitão. "Esse conceito já estava embutido nos 
mainframes, mas passamos a vender uma solução separada, pois a importância de se controlar 
desde o início até a destruição de uma informação está cada vez mais difundida", acrescenta.  
 
A gigante da área de TI desenvolveu uma divisão "cross"para oferecer soluções com uma força de 
vendas focada em comercializar para as demais divisões sem que haja competição entre elas. O 
pontapé inicial é a consultoria para identificar as deficiências da infra- estrutura de TI e oferecer 
alternativas. Com essas alternativas definidas, a empresa acaba vendendo não somente o 
hardware como software e serviços. " Trata-se de uma forma de buscar atender às necessidades 
do cliente e, dessa forma, garantir a fidelização", conta Leitão 
 
Apesar de pertencer à área de software da IBM, o executivo e sua equipe não trabalham somente 
para vender o produto. "Existe um treinamento constante para que as equipes se complementem 
na venda dos produtos", revela.  
 
A IBM nasceu como uma fabricante de hardware mas, desde a última década, vem se 
distanciando desse mercado porque descobriu que a área de serviços agrega mais valor, e hoje a 
"big blue" é mais uma fornecedora global de soluções. A venda da divisão de computadores 
pessoais (PCs) para a chinesa Lenovo, em dezembro de 2005, marcou de forma incisiva essa 
estratégia voltada para serviços, que representam praticamente a metade do faturamento da 
companhia. A prova disso é que dos US$ 96, 5 bilhões registrados na receita global da IBM em 
2004, a maior fatia - US$ 46, 4 bilhões - foi proveniente da área de serviços.  
 
Além de as margens serem menores tanto para hardware quanto para software, as taxas de 
crescimento são bem menores do que as de serviços, informa Monteiro, da IDC. "É em serviços 
que as empresas buscam ter margens maiores, pois é onde dá para se diferenciar no mercado", 
diz o analista.  
 
Logo, essa mudança de posicionamento da IBM vem sendo acompanhada pelas rivais Hewlett- 
Packard (HP), EMC e Sun Microsystems - que acaba de anunciar a compra da StorageTek por US$ 
4, 1 bilhões. "Hoje o mercado mostra-se mais maduro e exigente. Ninguém mais busca somente 
um equipamento ou software e sim uma solução completa. E, dessa forma, as empresas tiveram 
de se adaptar", conta Monteiro, da IDC.  
 
Nos Estados Unidos e Canadá serviços já representam mais da metade do mercado de TI e 
superam o hardware, que nos países em desenvolvimento ainda representam maior percentual de 
participação dentro do total do mercado. Esse desempenho vem seguindo uma tendência: 
serviços crescem mais do que software que cresce mais que hardware. Essa máxima vem se 
repetindo nos últimos anos e tende a continuar por um bom tempo, segundo o analista da IDC. 
No mercado consumidor, isso é percebido de forma ainda menor, mas há uma conscientização de 
que não dá para simplesmente vender um produto, seja hardware ou software se não houver 
algum serviço agregado, mesmo que seja uma garantia ou suporte técnico.  
 
Isso é uma realidade para a HP. As vendas de hardware são praticamente ancoradas pelos 
negócios envolvendo a área de soluções. De acordo com a vice-presidente da área de computação 
pessoal da HP Brasil, Cristina Palmaka, 90% das vendas de PDAs (computadores de mão) e 
notebooks da HP são feitas em conjunto com a área de soluções. Apenas 10% é vendido 
diretamente ao consumidor via canais de varejo. No final de maio fez um lançamento de 10 novos 
produtos de sua linha de notebooks dotados de tecnologias móveis. "Hoje é difícil vender um 
produto sem um pacote de soluções específicas. Principalmente, na área de mobilidade. É onde 
temos maior crescimento nas vendas", diz a executiva.  
 
 



 
 
Essa estratégia, inclusive, vem provocando há alguns anos uma série de aquisições. A própria IBM 
fez a sua maior compra nesse sentido em 2002, quando adquiriu a Pricewaterhouse- Coopers 
(PwC) por US$ 3, 5 bilhões, e, com isso, completou seu portfólio de serviços com uma das 
maiores empresas de consultoria corporativa. Depois da Rational, adquirida em 2002 por US$ 2, 1 
bilhões, a aquisição da IBM na área de software mais expressiva neste ano foi a da Ascential, em 
março, por US$ 1 bilhão.  
 
A gigante norte-americana de storage EMC é outro exemplo. Nos últimos anos, saiu às compras e 
adquiriu 14 empresas de software. "A estratégia de aquisição foi focada em complementar a 
oferta de soluções (combinação de hardware, software e serviços) voltadas para o gerenciamento 
do ciclo de vida da informação (ILM)", informa o diretor de tecnologia da EMC Brasil, Hermann 
Pais. Grande parte das aquisições foi de empresas de software, visando a complementar a oferta 
de hardware que a empresa possuía. Com isso, essa mudança, fez com que a empresa, inclusive, 
fosse menos dependente do hardware. Há cinco anos, o hardware correspondia a 74% da receita. 
No início de 2005, passou para 47%.  
 
Demanda por soluções alavanca fusões e aquisições globais  
 
Acompanhando esse ritmo das gigantes de TI, outras empresas, como a japonesa NEC e a 
brasileira Datasul também traçam sua estratégia na mesma direção. Em fevereiro, a fabricante 
catarinense de software de gestão integrada (ERP), anunciou a criação de uma nova empresa 
focada na área de serviços no modelo ASP (do inglês Application Service Provider). Esse serviço 
consiste, basicamente, no aluguel do ERP para o cliente - que fica hospedado em um datacenter, 
inicialmente da própria Datasul e é acessado remotamente, via internet. Em maio, depois de oito 
meses de negociações, Datasul e IBM ampliam a parceria para o nível de soluções. As duas 
empresas aliam a estratégia da IBM de TI sob demanda (quando o aluguel é pago de acordo com 
o uso) ao modelo de venda de ERP pelo formato ASP da Datasul para oferecer uma solução de 
ERP sob demanda para pequenas e médias empresas. O produto está sendo formatado dentro de 
60 dias, informou o diretor corporativo de operações da Datasul, Paulo Sérgio Caputo.  
 



De acordo com dados da Datasul, a receita com serviços no modelo ASP cresceu 66% em 2004, 
quando a empresa faturou R$ 2, 5 milhões somente com a terceirização do ERP. Atualmente, a 
carteira é de 45 clientes ativos do modelo ASP e a meta é atingir 80 clientes até o final do ano por 
conta da parceria com a IBM.  
 
A Datasul anunciou investimentos em torno de R$ 4, 2 milhões na criação da nova empresa, com 
expectativa de atingir R$ 50 milhões em cinco anos. "A parceria com a IBM vai permitir que a 
meta seja alcançada na metade do prazo", diz Caputo. Segundo ele, a expectativa é que a 
parceria garanta maior competitividade, pois aumentará a disponibilidade - a rede de energia é 
duplicada - e a escalabilidade para a empresa e para os clientes.  
 
A terceirização do ERP, pelo modelo ASP, fica em média 20% abaixo do custo total de um 
contrato normal, em que a empresa tem uma infra-estrutura própria e paga por licenças de uso, 
informa o executivo de serviços da IBM Brasil, Marco Giordano. Segundo ele, existe uma parceria 
semelhante, mas somente no exterior, com a Siebel, maior fabricante de softwares de 
gerenciamento do relacionamento com os clientes (CRM, do inglês Costumer Relationship 
Management).  
 
Outra empresa a mudar sua estratégia e focar mais em soluções no Brasil é a japonesa NEC. A 
gigante japonesa anunciou no mês passado a criação da NEC Solutions Brasil S. A. (NSB) para 
atuar na oferta de soluções integradas de TI e Comunicações, com foco no mercado corporativo e 
no governo. A NSB vai funcionar como uma nova subsidiária e atuar de forma independente da 
NEC do Brasil, voltada somente para o mercado de telecomunicações. De acordo com o novo 
vicepresidente sênior mundial da NEC, Saburo Takizawa, que esteve no Brasil para anunciar um 
aporte de R$ 35 milhões na nova empresa, os negócios de TI representaram 44% da receita 
global da NEC e o potencial de crescimento é maior do que o com as operadoras de telefonia. O 
aporte da matriz na NSB será aplicado, principalmente, na aquisição de equipamentos e 
treinamento dos profissionais.  
 
A NEC do Brasil passa a ficar focada somente no atendimento às operadoras de serviços de 
telefonia. Com isso, a NSB absorve a base de cerca de 4 mil clientes corporativos e de governo da 
NEC do Brasil e inicia suas operações em julho. O presidente da NEC do Brasil, Paulo Gomes 
Castelo Branco, vai acumular a presidência da NSB. A previsão do executivo é que a nova 
empresa fature R$ 50 milhões no segundo semestre e, em 2007, atinja um faturamento de R$ 
136 milhões. Além do Brasil, a NEC criou uma subsidiária de soluções nos Estados Unidos.  
 
Na opinião de Monteiro, da IDC, esse movimento recente focado em soluções pela Datasul e NEC 
mostra que o mercado ainda tem espaço para crescer e agora é que está acontecendo um 
movimento de consolidação daquelas empresas que estão na segunda onda dessa tendência.  
 
Fonte: Forbes online - acesso em 15/6/2005 
 


