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Empresas de pequeno e, princi-

palmente, de médio porte, com

faturamento de até R$ 100 mi-

lhões, estão se preocupando

cada vez mais com a profissio-

nalização do negócio. Pelo me-

nos é o que indica o mercado de

tecnologia da informação, que

afirma estar vendendo mais

hardware e software para esse

público por conta de critérios

mais rígidos de governança cor-

porativa que estão sendo imple-

mentados, visando processos

como abertura de capital na

bolsa de valores e fusões.

Segundo André Rangel, ge-

rente sênior da consultoria

KPMG, a necessidade de ade-

quação às regulamentações lo-

cais, chamada de compliance,

também está influenciando

o crescimento da adoção de

hardware, software e serviços

de TI. Regras relacionadas a

nota fiscal eletrônica e ao Sis-

tema Público de Escrituração

Digital (Sped), por exemplo,

aumentaram o nível de infor-

matização dessas companhias,

de acordo com Rangel.

Alberto Fávero, sócio de con-

sultoria da Ernst & Young, es-

pecializado no mercado de TI,

afirma que as empresas desse

porte, em geral, estão passando

por uma fase de rápido cresci-

mento e, por isso, precisam in-

vestir mais na melhoria dos

processos de negócio por meio

da adoção de ferramentas de TI.

Por conta de fatores como

esses, fornecedores estão adap-

tando suas estratégias a essa de-

manda crescente. A HP, por

exemplo, passou a vender ser-

vidores em lojas de shopping,

movimento que visa atingir as

empresas de pequeno porte. Em

algumas unidades da HP Store,

que é voltada principalmente

para vendas de PCs para o con-

sumidor final, já há servidores

em exposição, com o intuito de

aproximar o cliente de pequeno

porte. “Fazemos isso em regiões

onde nossa presença é menor,

como no Nordeste”, diz Alexan-

dre Kazuki, diretor de marke-

ting da área que inclui servido-

res, armazenamento de dados e

redes. Atualmente, 10% da re-

ceita da divisão da companhia

vem das pequenas e médias.

A previsão é que as vendas

para o segmento aumentem, já

que, segundo Kazuki, “a área

ainda é mal suprida em termos

de TI”. E a concorrente IBM

também está de olho nesse mer-

cado e investe no que chama de

“soluções de entrada”, que são

os servidores e sistemas de ar-

mazenamento mais básicos.

Para atingir esse público, as-

sim como a HP colocou os pro-

dutos em lojas da marca onde a

presença da empresa não é for-

te, a IBM intensificou a interio-

rização via filiais. Segundo Lu-

ciano Sulzback, executivo da

IBM para o mercado de peque-

nas e médias empresas, o obje-

tivo é diminuir a fronteira geo-

gráfica com as que estão fora do

eixo Rio-São Paulo.

A busca por um nível maior

de profissionalização também

fez com que a área de pequenas

e médias empresas crescesse na

Sap. Segundo Cristina Pal-

maka, vice-presidente comer-

cial da empresa no Brasil, a di-

visão cresceu 57% no primeiros

semestre em relação ao mesmo

período de 2009 e o varejo é o

segmento que mais tem inves-

tido. O produto mais básico da

Sap, voltado para esse público,

teve a taxa de implementação

reduzida em um terço, para au-

mentar o número de clientes

pequenos e médios. ■
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no mercado de
pequenas e médias
empresas fez com
que a IBM abrisse
mais filiais fora do
eixo Rio-São Paulo

“Para estar mais próxima
da pequena empresa,
a HP colocou servidores
em exposição em algumas
unidades da loja da marca,
principalmente em cidades no
Nordeste, onde a companhia
ainda não tem presença forte”

Alexandre Kazuki
Diretor de
marketing da HP

Eduardo de Sousa

Cristina Palmaka, vice-presidente
comercial da Sap: 25% da receita
vem de pequenas e médias

Divulgação

TAMANHO DO MERCADO

US$ 25,7 bi
é quanto as empresas de até
99 funcionários vão investir
em tecnologia em 2014 na
América Latina, segundo
previsão do Gartner. Em 2008 o
número era de US$ 20,7 bilhões.

POTENCIAL MUNDIAL

US$ 183 bi
serão gastos pelas pequenas e
médias empresas com software
em 2014 no mundo todo, segundo
o Gartner. Em 2010, o número
deve fechar com crescimento
de 8% com relação a 2009.
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