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Estudo mostra crescimento da internet nas empresas 
 
As Tecnologias de Informação e Comunicação nas Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, 
pesquisa realizada pelo Observatório das Micro e Pequenas Empresas do Sebrae-SP com cerca 
de 4 mil empresas em todo o Brasil, mostrou que 91% das empresas usam celular, 75% 
possuem computador e 71% acessam a internet na gestão de suas atividades. O estuda tem o 
objetivo de detectar o uso das tecnologias da informação e comunicação pelos pequenos 
empreendedores. 
 
O índice de pequenas empresas com celular, da ordem de 42% em 1998, chegou a 91% no 
ano passado. O computador também teve grande adesão: de 16% em 1998 passou para 75%, 
em 2008. O maior crescimento ficou com a internet, que saltou de 7% para 71% no intervalo 
de dez anos. 
 
Segundo o coordenador do Observatório das MPEs do Sebrae-SP, Marco Aurélio Bedê, nos 
últimos dez anos houve um forte aumento dessas três tecnologias nas empresas. "O Plano 
Real trouxe estabilidade de preços e permitiu que as empresas se planejassem a longo prazo." 
De acordo com ele, outros fatores que contribuíram foram a queda de preço dos equipamentos 
e a oferta crescente de software e serviços cada vez mais específicos para diversas áreas. 
 
Exemplo disso é que há dez anos o perfil de uso de tecnologia nas pequenas empresas era 
muito semelhante ao de uma pessoa física: um computador e impressora. Hoje, o cenário é 
outro, há dois ou mais computadores integrados que realizam volume de ação mais 
abrangente. 
 
Bedê afirma que a projeção para 2015 é que aproximadamente 90% das empresas de menor 
porte usem computador. No entanto, ele ressalta: "Só comprar o equipamento não leva à 
modernização. É preciso capacitar-se no sistema." 
 
O dono da TLO Indústria, Luiz Bezerra Sampaio, há dois anos implantou o uso de 
computadores na empresa. "Sem computador é impossível trabalhar." Ele conta que a 
tecnologia ajudou bastante no desenvolvimento dos negócios, além de melhorar o contato com 
os clientes, que atualmente é quase todo feito por e-mail. "A comunicação está mais fácil, 
ganhamos tempo." 
 
Sampaio afirma que eles recebem pedidos por e-mail e divulgam melhor a empresa por meio 
do site. A TLC também usa software de gestão, além de cadastro de clientes e produtos, com o 
qual Sampaio controla preços, envia orçamentos e manipula todos os processos da empresa a 
partir de uma única ferramenta integrada. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 fev. 2009, Negócios & Oportunidades, p. 
Co5. 


