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Foco da indústria são novos recursos para modernizar a gestão  
 
Softwares para melhorar as rotinas de trabalho, sistemas de segurança e cursos de 
treinamento para escolher a tecnologia mais adequada ao negócio. A indústria de TI prepara 
soluções para o pequeno e médio empreendedor que planeja modernizar a gestão em 2011. 
Entre as ofertas, há equipamentos multifuncionais que enviam e digitalizam páginas de fax 
com um único comando e programas que monitoram as conversas telefônicas dos 
funcionários.  
 
A CorpFlex, especializada em serviços de terceirização, desenvolve projetos de softwares 
vendidos como serviço e computação em nuvem - sistemas que são armazenados e 
processados na internet. "O cliente contrata servidores e programas de gestão de acordo com 
a demanda dos negócios, mediante um valor mensal", explica o diretor da CorpFlex, João 
Alfredo Pimentel. A plataforma de cloud computing será lançada em janeiro de 2011 e atende 
pequenas e médias empresas com faturamento de até R$ 50 milhões. 
 
Segundo Pimentel, com os novos métodos de gestão de TI para empresas, é possivel reduzir 
até 40% os investimentos em ativos e enxugar custos operacionais, facilitando a contratação 
de mais recursos de acordo com a necessidade do empresário. "As despesas de tecnologia que 
eram fixas agora são variáveis e mais baixas", explica. Os projetos preservam as máquinas e 
sistemas já existentes.Com a venda das soluções, a CorpFlex pretende engordar o faturamento 
de R 11 milhões para R$ 30 milhões em três anos. 
 
Para garantir a segurança em redes de computadores, a Check Pointoferece o Safe@Office, um 
programa com recursos de firewall e antivírus, que custa a partir de R$ 600. É indicado para 
empresas de cinco a 50 funcionários. "Com o produto, esperamos aumentar de 15% para 20% 
a participação das pequenas e médias companhias na bse de clientes em 2011", diz Fernando 
Santos, country manager da Check Point no Brasil. 
 
Um dos objetivos do sistema, segundo o executivo, é facilitar a vida do pequeno empresário. 
As aplicações estão concentradas em um único equipamento, de fácil manuseio, o que elimina 
a necessidade de contratar um profissional para gerenciar a proteção da rede. Além disso, se 
optar por utilizar a rede sem fio, não há despesas com cabeamento." 
 
No próximo ano, a NL Informática, de Caxias do Sul (RS), especializada em softwares de 
gestão de negócios, lança o Lalur, cuja função é ajustar os demonstrativos contábeis à 
declaração do imposto de renda . "A partir de 2011, as companhias deverão declarar o Livro 
de Apuração do Lucro Real por meio de arquivos digitais", explica a gerente comercial Grasiela 
Tesser. O valor da solução depende do número de usuários, da quantidade de módulos 
contratados e das horas gastas com implantação. "As empresas podem comprar o sistema com 
o cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em até 48 
parcelas." Cerca de 60% dos clientes da NL são pequenos e médios empresários. 
 
Da extensa linha daLexmark,fabricante de equipamentos de impressão, a multifuncional Pro 
901 é mais indicada para profissionais liberais. Vem com recursos de digitalização de e-mail e 
páginas de fax. Basta apertar um simples botão para digitalizar e enviar o material por fax ou 
e-mail para os clientes cadastrados na memória da máquina. "é m uito útuil para profissionais 
da área de saúde que trabalham com planos médicos diferents", afirmaFernando Vallocci, 
diretor comercial da Lexmark Brasil. O produto custa a partir de R$ 900 e, segundo a Lexmark, 
garante até 50% de economia de papel durante a operação. 
 
Para se diferenciar da concorrência, a goiana Red&White IT Solutions, da área de softwares de 
gestão, criou um centro de treinamento para os clientes. "Os cursos ajudam os 
empreendedores a entender melhor as soluções de TI úteis para os negócios e capacitam a 
mão de obra que vai utilizar os sistemas", afirma a gerente de planejamento Maria Luiza 



Soares. O público alvo é de empresas com mais de 300 funcionários e faturamento a partir de 
R$ 20 milhões. 
 
O treinamento da Red&White é realizado em parceria com as Faculdades Alves Faria (Alfa), de 
educação executiva, com cursos em São Paulo e Goiás. As aulas presenciais têm duração de 
48 horas e custam R$ 800. Em 2011, o plano é lançar cursos para outras áreas cobertas por 
softwares de gestão, como logística, finanças, transporte e armazenagem.  
 
"As empresas estão percebendo que a área de TI deixou de ser um centro de custos para 
ganhar um foco mais estratégico no negócio", afirma Maria Luiza. Isso significa que o setor 
deixou de ser solicitado apenas para dizer a quantidade de equipamentos e softwares que o 
empresário precisaria ter e quanto isso custaria. Segundo ela, os profissionais de TI precisam 
contribuir com os resultados e não apenas administrar os recursos tecnológicos das 
companhias. "Devem indicar soluções para sustentar e alavancar receitas", observa. 
 
A ddCom Systems, do setor de soluções de voz, lançou o VoxTrack Enterprise, um sistema que 
grava e arquiva conversas realizadas em celulares corporativos. "Pode ser usado em empresas 
da área de seguros e finanças que querem documentar comunicações ou monitorar o trabalho 
dos funcionários", explica o CEO Roberto Dechiare Jr.  
 
As chamadas, mensagens de texto e de multimídia feitas nos celulares cadastrados no sistema 
são gravadas automaticamente. O programa informa o número do aparelho, data da conversa 
e contato realizado. Já um servidor de armazenamento de gravações pode criar contas e 
gerenciar grupos de usuários, de acordo com o número de departamentos da empresa. "A 
meta é ter 5 mil celulares monitorados em 2011", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 dez. 2010, Especial Pequenas e Médias 
Empresas , p. F6. 


