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Ainda que sujeito aos efeitos nocivos da crise econômica mundial, o empresariado brasileiro 
não deve se deixar impregnar pela ocorrência de um ou outro negócio malsucedido, pelo 
noticiário pessimista ou por comentários exacerbados de falsos especialistas. O alerta, com 
toda a certeza, também vale para o mercado de TI, onde por fatores distintos as empresas 
não têm como postergar investimentos.  
 
As empresas do segmento de SMB (pequenas e médias), por exemplo, por força da queda nas 
receitas e necessidade de contenção de despesas, podem até adiar a aplicação de recursos no 
aumento da produtividade por meio da atualização do parque tecnológico. Em contrapartida, 
terão de atender às novas exigências previstas na legislação contábil e fiscal. Para enquadrar-
se ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é preciso, entre outras coisas, comprar 
software e hardware.  
 
Pesquisa recente feita pela Microsoft, em parceria com a consultoria AMI Partners, traz dados 
que contribuem para uma visão mais otimista sobre a evolução dos negócios em 2009. 
Segundo o estudo, pequenas e médias empresas brasileiras renovam sua base de TI a uma 
velocidade muito maior do que as de países desenvolvidos como EUA, Inglaterra, Japão e 
China. Visando sua sustentabilidade com a redução dos custos operacionais, melhoria da 
produtividade ou aquisição e retenção de clientes, diz o levantamento, elas concentrarão 
investimentos este ano em virtualização, soluções de infraestrutura e back up.  
 
A crise, portanto, como já foi dito e repetido milhares de vezes, também gera oportunidades. 
Volumes diminuem em alguns nichos e aumentam em outros. O empresário não pode ser 
irresponsável, mas também não pode ser um fomentador da crise. Se, precipitadamente, toma 
medidas muito restritivas, estará ajudando a fomentar a crise. Ele tem que agir como quando 
ao sair de casa pela manhã vê o tempo nublado. Ele pega a galocha, a capa e o guarda-chuva 
mas não veste. Leva isso na mão para utilizar em caso de necessidade. E anda rápido. Não se 
pode, também, usar a crise como pretexto. Muitas vezes o cenário econômico serve apenas 
para expor os problemas de gestão que a empresa já vinha sofrendo há tempos. A bomba 
relógio estava armada independentemente dos fatores externos.  
 
Recentemente, fizemos em São Paulo a 10 edição do Canal Officer, evento que reuniu 5 mil 
profissionais de revendas de todo o País para assistir às palestras sobre oportunidades de 
vendas, perspectivas econômicas e motivação pessoal. Estiveram presentes, mostrando 
lançamentos de produtos e soluções, grandes fabricantes como 3Com, Adobe, APC, CA, Cisco, 
Corel, HP, IBM, Intel, Lenovo, Lexmark, LG, Microsoft, Netgear, OKI, Oracle, Positivo, 
Samsung, Sony e Xerox. Não há dúvida de que os contatos feitos ali vão resultar em novas 
estratégias de prospecção, acordos comerciais e, mesmo, efetivação de negócios. Na fase de 
preparação, fui questionado sobre a conveniência de realizá-lo em face da crise mundial. 
Argumentei que embora o orçamento fosse menor poderíamos oferecer o mesmo conteúdo de 
alto nível dos anos anteriores, contribuindo mais uma vez para o patrimônio pessoal e 
comercial dos revendedores. Alcançamos o objetivo.  
 
Todos os indicativos mostram que 2009 não será o desastre que pregam os cavaleiros do 
Apocalipse. Mas não basta rezar para não acontecer o pior. Temos de trabalhar para não 
acontecer o pior, ainda que o cenário seja de margens menores e crédito mais escasso. A crise 
lá fora pode de alguma forma contribuir para o ingresso de mais recursos no Brasil. O tamanho 
do nosso mercado não pode ser desprezado pelas empresas fornecedoras de TI que buscam 
resultados positivos fora dos seus países de origem. Portanto, o Brasil é, no contexto mundial, 
uma das poucas regiões com potencial de crescimento. Nas minhas conversas com fabricantes 
multinacionais tenho recebido informações de aumento de investimentos aqui e, em geral, os 
executivos estão otimistas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


