
Menores, mas
promissores

O mercado das pequenas e médias empresas é a nova
fronteira a ser conquistada pela tecnologia de informação

POR ANDERSON GURGEL

H
Á TEMPOS É CONHECI-
da a relevância das pe-
quenas e médias em-
presas (PMEs) na

economia brasileira. Afinal, são mais
de 300 mil, ladeadas por cerca de

14,8 mil de grande porte c à frente
de 4,6 milhões de micro empreendi-
mentos. Na paráfrase do famoso
conceito construído pelo economis-
ta Edmar Bacha, segundo o qual o

Brasil é uma "Belíndia" — manchas
de Bélgica no território mais pobre
da índia —, dá para dizer que o País é

um arquipélago de pequenos negó-
cios, no qual se sobressaem algumas
ilhas — as grandes corporações. Até

muito recentemente essas poucas gi-
gantes corporativas ofuscavam os vi-
zinhos menores e eram o único foco,
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tanto dos fabricantes de hardware
quanto dos vendedores de serviços de
software. Mas o cenário vem mudan-
do rapidamente nos últimos anos.

A total desconexão dos fornece-
dores da cadeia da Tecnologia da In-
formação (TI) com as PMEs alimen-

tou o "mercado cinza" de tecnologia,
o nome educado que se dá aos pro-
dutos piratas, baratos e de qualidade
questionável. Por muito tempo, gran-

de parte da economia nacional seguiu
assim: os empreendedores com pou-
cos recursos ora ignoravam os avan-
ços tecnológicos ora "se viravam"

com versões "genéricas" de hardwa-
res e softwares, enquanto as grandes
corporações inovavam com soluções

de ponta, geralmente feitas sob me-

dida para elas.



Como não poderia deixar de ser,
à luz da globalização, dos avanços tec-
nológicos e de uma série de mudan-
ças no comportamento do mercado,
esse modelo se rompeu e ficou defa-
sado. No cenário atual, os grandes fa-
bricantes de tecnologia não podem
se dar ao luxo de ignorar o enorme e
carente nicho das PMEs, onde ainda
há base para vender. Da mesma for-
ma, essas pequenas e médias compa-
nhias, que têm ambição de crescer e,
em alguns casos, ganhar asas para o

comércio internacional, não conse-
guirão fazê-lo sem TI, pois a quali-
dade é fator crucial na concorrência
de hoje em dia.

Gustavo Camargo, diretor de de-
senvolvimento de negócios da con-
sultoria Accenda, comenta que o uso
das tecnologias da informação dei-
xou de ser apenas uma opção para as
empresas menores. "Hoje essa ques-
tão é estratégica e fundamental para
esse grupo, que precisa ter recursos
de TI para gerir os negócios", expli-

ca. O problema, na visão dele, é que
as demandas tecnológicas de uma
empresa de médio e pequeno porte
são tão cruciais quanto às de uma
grande empresa, mas o orçamento
das primeiras não acompanha os pre-
ços do mercado.

Mais barato, mais clientes
Por essa razão, o setor precisa se

democratizar. Isto é, ter como bús-
sola o fato de que deve mudar o foco
das soluções feitas sob medida, de



              tecnologia

SALTO DE EFICIÊNCIA

O investimento em tecnolo-
gia de informação muda total-
mente o patamar de eficiência,
garante Gustavo Camargo.
Como consultor, ele acompa-
nhou o caso da Fox Distribuido-
ra, que atua na Grande Belo
Horizonte. A empresa tinha mui-
tos problemas na entrega dos
produtos encomendados pelo
varejo e precisava urgentemen-
te reduzir o volume de proble-
mas nesse serviço. A alternati-
va veio com o investimento em
um software de gerenciamento
e mobilidade, da Prime Systems.
"A redução das falhas de entre-
ga caiu a quase zero, gerando
confiabilidade no mercado e
agregando valor comercial", re-
vela.

Um termômetro da importân-
cia da qualidade mesmo entre
as PMEs é a questão das certi-
ficações. Pesquisa da ABNT
(Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas), realizada no ano
passado, revela que 69% das
empresas certificadas em ISO
9000 são de pequeno e médio
porte. Isso acontece por muitos
fatores, entre eles o fato de que,
nos últimos anos, as grandes
empresas passaram a exigir ISO
da cadeia de fornecedores.

Para alcançar excelência, TI
não é tudo, mas é fundamental.
No grupo das que já investiram,
55% das empresas tiveram in-
cremento nas vendas após re-
ceberem o certificado e 48%
aumentaram as exportações,
sendo que 19% não exportavam
até receber o certificado.

custo maior, para sistemas que pos-

sam ser aproveitados por um núme-
ro maior de pequenas e médias em-

presas, de qualquer tipo que sejam.

Enfim, ganhar escala. Uma outra saí-
da para a redução dos altos custos de
TI será a universalização da banda
larga. "Com isso, as empresas podem

comprar serviços remotos, que são
mais baratos", diz Camargo.

Um exemplo dado por ele é o fe-
nômeno da empresa norte-americana

SalesForce.com. Atuando na área de
softwares de relacionamento (CRM -
Customer Relationship Management),
ela vende licenças a partir de US$ 60
por usuário. Com o preço em conta, a

fornecedora ganha no volume de

empreendedores interessados, milha-
res de empresas nos Estados Unidos.
Na contrapartida, oferece atendimen-
to on-line e remoto. A quantidade de

interessados e o serviço à distância ba-
rateiam o processo, gerando ganhos de

escala para o fabricante e a tecnologia,
para os interessados.

Quem já aposta nas PMEs parece
não se arrepender. Estudo divulgado
recentemente pela Access Markets In-
ternational (AMI) demonstra que, em

PREÇO MELHOR: lap-top baixou
à faixa dos 3 mil reais

todo o mundo, as pequenas e médias
empresas superaram as grandes com-

panhias em aquisição de TI. Pelo re-
latório, a união dos pequenos está ge-

rando um volume de negócios de US$

411 bilhões contra US$ 405 bilhões
das gigantes corporativas. No Brasil,
os investimentos nesse setor cresceram

cerca de 14,1% até o final de 2005.
Outra pesquisa da AMI Partners,

realizada em 2003, agora centrada no

Brasil, indica que médias empresas
investem US$ 5,33 bi em TI e for-
mam um mercado de cerca de 25 mil
empresas nos mais variados segmen-
tos de negócios. Em média, essas mé-
dias empregam cerca de 300 funcio-

RODRIGO BORGES, DA HP: "Treinamos o vendedor para que atue como consultor"
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Nota: Algumas perguntas eram de múltipla escolha e, não havia a obrigatoriedade de responder a todas. Assim,as respostas não totalizam 100%.
Fonte: Câmara-e.Net

nários — três em cada cinco empre-
gos no Brasil — e cerca de 95% delas
está concentrada nas áreas metropo-
litanas, como São Paulo, Brasília, Rio
de Janeiro e Salvador.

Outro bom termômetro desse
segmento é a questão do uso da in-

ternet. Inegavelmente, não há como
participar do mercado competitivo
de hoje sem estar conectado à rede
mundial de computadores. Um le-
vantamento realizado pela Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico, a
Camara-e.net, com representantes

das PMEs da região Sudeste revela
que 90,4% das empresas entrevista-
das acessam a web e 86,4% possuem
banda larga.

Além disso, 76,3% mantêm sites
na internet e 46,8% usam ferramen-
tas de comércio eletrônico. A pesqui-
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sa também mostra que 60,6% das
empresas consultadas compram su-
primentos pela web. O estudo foi
feito nas cidades de São Paulo, Cam-
pinas, Bauru, Ribeirão Preto, Belo
Horizonte e Rio de Janeiro.

Fornecedores atentos
Entre as gigantes da área de TI, a

HP é uma das empresas que está in-
vestindo pesado no segmento das
PMEs. Rodrigo Borges, gerente de
marketing para SMB, explica que a
empresa já trabalha há muito tempo
produtos para esse segmento. "Esta-
mos percebendo o crescimento con-
tínuo desse mercado e voltamos nos-
sa atenção para ele", comenta. O
mote da ação da HP é a oferta de
equipamentos variados, com quali-
dade assegurada e preços acessíveis.
Há, por exemplo, computadores ven-
didos a R$ l mil e notebooks por
cerca de R$ 3 mil.

Borges ainda cita dois fatores de-
cisivos para a mudança no cenário:
os incentivos governamentais, com
a MP do Bem, e o combate à pirata-
ria. "O nosso desafio é chegar ao clien-
te e oferecer-lhe o que ele precisa",
explica. Um aspecto fundamental
nessa estratégia é a capacidade de se
comunicar bem com o cliente. "In-
vestimos muito em treinamento de
revendas, para preparar os vendedo-
res a responder tudo o que o cliente
quer saber", afirma.

MP do Bem e combate à
pirataria ajudam a mudar

ELIZABETE GARCIA, DA AXISMED:
"Parceria com fornecedores foi

fundamental"

O motivo dessa ação é que, diferen-
temente das grandes empresas que con-
tam com recursos para contratar con-
sultores ou especialistas, as PMEs vão
depender muito dos vendedores para
tomar as decisões de compra e de como
integrar novas tecnologias às que a em-
presa já dispõe. "Uma característica for-
te entre os pequenos é que os vendedo-
res atuam como consultores dos seus

clientes", completa. Para se aproximar
desse grupo, ainda, a empresa fechou
parceria com a instituição financeira
Finasa, para oferecer linhas de crédito
para compras no varejo.

Muitas outras empresas também
estão seguindo essa toada. A Citrix
Systems, da área de infra-estrutura de
acesso, está com soluções para acesso
remoto seguro e gerenciamento cen-
tralizado das PMEs. Da mesma forma,
a Computer Associates, já na área de
segurança, oferece produtos para pro-
teção corporativa. Ainda, a Siebel, da
área de tecnologias para relacionamen-
tos com o cliente, lançou o CRM
OnDemand, que é uma solução ofe-
recida como serviço cuja estrutura per-
mite sua integração com os demais
aplicativos corporativos da companhia.

Uma ação interessante foi a da
Microsoft Brasil. A empresa lançou
recentemente um espaço na internet
destinado às empresas com estrutu-
ras de TI de médio porte, chamado
de Midsize Business Center. Nele, o
representante das PMEs pode ter
acesso a uma pesquisa em português
para avaliar em apenas 15 minutos
se os investimentos em TI têm sido
bem utilizados. A idéia é fazer o en-
trevistado visualizar suas vantagens e
fragilidades e tomar melhores deci-
sões sobre aquisição de novas solu-
ções, obviamente privilegiando as
ofertas da companhia de Bill Gates.
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Da contabilidade à saúde
Para Ladmir Carvalho, diretor-

executivo da Alterdata Tecnologia em
Informática, a TI está fazendo uma
revolução nos escritórios. O ramo de
contabilidade, por exemplo, é domi-
nado por pequenos e médios que es-
tão buscando soluções mais focadas
em gestão e não apenas no ope-
racional. "Essas empresas estão per-
cebendo que os investimentos em
softwares mais sofisticados as tornam
mais competitivas, e com isso, geram
um diferencial ante aos concorren-
tes, conquistando assim mais clien-
tes", acrescenta.

De olho nessa demanda, a Alter-
data lançou recentemente um softwa-
re de CRM voltado exclusivamente
para os contadores, que tem como fi-
nalidade administrar o relacionamen-
to com os clientes, para permitir que
o contador saiba as pendências dos
seus funcionários com os respectivos
clientes, monitorando todos os pon-
tos de contatos com os clientes.

Outra área que aposta em TI
como geradora de soluções e divisas
é a de saúde. A AxisMed Gestão Pre-
ventiva de Saúde, criada em 2002,
presta serviço aos grandes planos de
saúde no atendimento a mais de 5
mil usuários portadores de alguma
doença crônica. Com um faturamen-
to de R$ 5 milhões, a empresa tinha
como desafio, revela Elizabete Gar-
cia, gerente de TI, dispor de uma es-
trutura tecnológica pesada já de ini-
cio, para atender às necessidades de
seus clientes.

"Foi fundamental desenvolver
parcerias com os fornecedores, mon-
tando um modelo de ação de olho
no crescimento e no aumento dos re-
cursos", diz Elizabete. A empresa tem
uma equipe de enfermeiras e consul-

tores que prestam serviços direta-
mente a seus clientes, geralmente de
maneira remota.

Necessidades do varejo
Já o segmento de material de

construção, animado com as últimas
medidas de incentivo aprovadas pelo

crescendo de forma muito rápida,
com aumento de concorrência, e exi-
gindo respostas adequadas.

A rede optou recentemente por
um ERP para Comércio, ou seja, um
sistema de gestão empresarial. Dani-
lo Garcia, diretor de marketing da
Intercommerce, empresa fornecedora

TEND TUDO, DE GOIÂNIA: automação comercial tornou-se diferencial competitivo

governo, também centra seus inves-
timentos no aperfeiçoamento tecno-
lógico. Ê o caso da Home Center
Tend Tudo, que tem sede em Goiâ-
nia. Na rede de lojas de material de
construção, a visão estratégica do uso
de tecnologia passou a ser um dife-
rencial competitivo.

Leandro Marques Rosa, diretor
administrativo e financeiro da Tend
Tudo revela que os investimentos em
TI passaram a ser encarados de for-
ma muito mais estratégica do que
antes pela sua empresa. "Atualmen-
te, eles representam quase metade de
todo o investimento da rede, descon-
siderando a abertura de novas lojas",
conta. A empresa adotou este perfil,
pois percebeu que o mercado estava

dessa solução para a Tend Tudo, fa-
la que a experiência em comércio e
o conhecimento da realidade das
PMEs é fundamental para o desen-
volvimento desse tipo de solução.
"A automação comercial de forma a
aumentar a produtividade da força
de vendas e logística tem sido uma
excelente opção para as pequenas e
médias empresas", acrescenta.

O passo atual é a integração do
sistema com VoIP, uma tecnologia
que reduz gastos com telefone, ba-
rateando ainda mais os processos da
empresa. Soluções como essa garan-
tem que a tecnologia da informação
seja, hoje, um investimento funda-
mental para qualquer tamanho de
negócio.
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