anter a empresa atualizada tecnologicamente nem
sempre é algo fácil e barato. E quando se trata de
micro, pequenas e médias empresas, o
assunto pode ser assustador para seus
gestores. Pode, mas não deveria. Hoje em
dia os empreendedores podem ter acesso a uma alta tecnologia por um custo
menor, diferente da realidade de alguns
anos atrás. Isso é possível graças ao avanço das tecnologias, da internet e também

de empresas que pensam seus serviços
para esse segmento que precisa expandir
e atualizar-se e nem sempre dispõe de
capital para isso.
Atualmente, tecnologias informatizadas que somente grandes empresas tinham acesso passaram a estar disponíveis para as empresas de menor porte,
como soluções completas de segurança
(que vão além do antivírus e passam a
integrar recursos de filtro de conteúdo,
firewall, antiSPAM, analisador de URL,

etc), softwares e aplicativos para virtualização e cloud computing, dentre outros. "Uma empresa que não conta com
o mínimo de infraestrutura tecnológica como servidor e estações atuais, softwares devidamente licenciados, etc. - está
perdendo importantes pontos em um
mercado cada vez mais competitivo. Não
investir em modernização não é economizar, mas sim perder dinheiro", relata o
sócio diretor da Promisys Soluções, empresa especializada em Tecnologia da
Informação (TI) para pequenas e médias
empresas, Marcelo Augusto Rezende.
O especialista em perícia digital,
Wanderson Castilho, confirma a crescente demanda para este segmento, que
passa a ter acesso às mesmas tecnologias
de empresas de grande porte, porém,
direcionadas para o seu foco e atuação.
Mas ele alerta para que as pequenas em-

presas pesquisem mais sobre
as soluções oferecidas. Um estudo elaborado permitirá a escolha do serviço ideal para as
necessidades da empresa, que
podem mudar dentro da própria empresa, de acordo com a
expansão, aumento no portfólio de produtos, entre outros,
sendo necessária uma atualização ou até mesmo, a escolha de
um novo serviço que agregue
aos novos objetivos.
A Bellota Brasil é uma empresa de médio porte que fabrica e comercializa ferramentas manuais forjadas para a construção
civil, agricultura e jardinagem, que possuía um sistema de gestão de informações. Porém, com o crescimento dos
negócios no Brasil, a atuação, que antes
era de forma mais regionalizada, passou a ter caráter nacional. Essa mudança
trouxe consigo a necessidade de avaliar
os resultados e pensar em novas estratégias, tanto para conhecer essa nova realidade de atuação como para adaptar-se
a ela. "Utilizando apenas o sistema de
gestão de informações tradicional não
seria possível conhecer a fundo desempenhos e potencialidades de cada região.
A empresa mapeou quais eram as necessidades de análise para definir o escopo do projeto de implantação do Geo
Marketing e passou a buscar o que ha-

via disponível no mercado em termos de
opções de georreferenciamento e opções
de fornecedores que contavam com tal
serviço", explica o gestor de inteligência
de marketing, Andriel Shimazu.
Pensando na demanda das Pequenas
e Médias Empresas (PMEs) o iG foca
seus serviços exclusivamente para esse
nicho do mercado, que possui necessidades completamente diferentes de
grandes corporações. A empresa tem
uma grande quantidade de serviços
[quadro abaixo] para o empreendedor,
buscando sempre ofertá-los de modo
que atendam toda e qualquer necessidade do empresário. Para a diretora
de produtos, Gláucia Sayuri Miyazaki,
esse é um segmento muito particular.
"Quanto mais nos aproximamos dele

para entender e desenhar produtos e
serviços que atendam suas necessidades, mais compreendemos como existe
uma realidade bastante específica, muitas vezes com limitação de recursos financeiros e técnicos, e até desconhecimento de como fazer uma estratégia de
atuação on-line completa, que efetivamente contribua para a potencialização
de seus negócios", comenta.

CLOUD COMPUTING:
SUA EMPRESA NAS NUVENS
Este modelo de TI permite que pequenas empresas tenham custo inicial
zero, pois é oferecida ao empreendedor como serviço, diferente do modelo
de negócios tradicional, de aquisição de
tecnologia. A principal mudança neste

cenário é justamente a oferta de novos
produtos e serviços que tornam dispensáveis para as empresas investimentos
em servidores e softwares. Por meio da
virtualização de servidores, o empresário pode ter acesso a um servidor compartilhado, em que, na maior parte do
tempo, utiliza recursos e potência muito acima da real necessidade da empresa. E nos momentos de pico ainda garante suas necessidades mínimas.
Ao adotar esse tipo de TI, o empresário não precisa justificar o investimento por meio do Retorno sobre o
Investimento (ROI) e também não irá
arcar com o Custo Total de Propriedade
(TCO) para manter atualizada a solução
contratada. "No modelo de Cloud, o in-

vestimento em serviços digitais é praticamente nulo, portanto não existe o ROI
do modelo tradicional e não há o investimento na aquisição. Há apenas o pagamento mensal, com flexibilidade de
acordo com o consumo, reduzindo muito o TCO", explica o diretor da CorpFlex,
empresa de soluções de outsourcing de
TI, João Alfredo Andrade Pimentel.
O diretor da CorpFlex ressalta que esse sistema não é exclusivo de PMEs, no
entanto, traz uma redução de custos que
precisa ser estudada pelos gestores das
empresas. Essa inovação
quebra todos os paradigmas de venda de soluções
complexas de tecnologia
digital, pois oferece muito mais benefícios por um
menor custo - em torno de
40% mais viável se comparado com o modelo tradicional de tecnologia.
A computação nas nuvens traz outra vantagem:
como não há a unidade
física, os serviços podem
ser utilizados em qualquer
lugar. A Blink Systems,
empresa especializada em
soluções em mobilidade,
utiliza esse sistema para
auxiliar empresas na melhora da produtividade, aumentando
os resultados por meio da força de trabalho móvel e apoio à tomada de decisões. O diretor executivo da empresa, Marcos Paulo Amorim, informa que
a evolução dos dispositivos móveis smartphones, tablets, netbooks ou notebooks - tem permitido utilizar informações e recursos antes só disponíveis
dentro das empresas.

CRESCIMENTO NO SEGMENTO
DIMINUI DIFICULDADES
PARA INVESTIMENTO
No Brasil, as pequenas empresas ainda enfrentam muitas dificuldades para
obter crédito e, quando conseguem, seu
custo financeiro é muito elevado ou o va-

lor obtido é menor que o desejado. Isto
faz com que o tomador de decisão pense muitas vezes antes de executar um investimento, pois normalmente ele deve
optar por realizar um dentre vários investimentos possíveis e não pode errar.
Sendo assim, contrate uma consultoria
que possa orientá-lo sobre as necessidades caracterizadas como prioridades
para um bom investimento. O peque-

no empresário não pode ter em mente o
custo, ao implantar uma solução de gestão, mas focar no retorno do investimento. Não é simples e muito menos fácil
calcular esse retorno, por isso o empreendedor precisa de ajuda especializada.
Muitas vezes o pequeno investidor precisa encontrar meios de resistir no mercado para, só depois, conseguir se estabilizar e ter retorno nos negócios.
Há empresas, como a Kaseya, desenvolvedora e fornecedora global de soluções para gerenciamento da infraestrutura de TI, que oferece oportunidade para um pequeno prestador crescer desde
o início e competir com igualdade frente aos concorrentes, mesmo que eles sejam maiores. Segundo o gerente geral da
empresa, Guilherme Chaddad, há dois
grandes motivos para essa oportunidade: "O primeiro é pelo volume e o segundo deve-se ao fato de que estes pequenos prestadores se tornarão os médios e
grandes de amanhã".
De acordo com a diretora de produtos do iG, "devido à evolução desse segmento, vemos um movimento grande de
diversos setores da economia na tentativa de oferecer suporte e permitir a sustentabilidade do crescimento". São movi-

mentos que vão desde iniciativas governamentais, disponibilização de crédito
e orientação decisória até os produtos e
serviços finais.
Para as PMEs que têm interesse em
investir, mas encontram dificuldades orçamentárias, existem empresas que oferecem pacotes ou facilitam a aquisição
dessas novas tecnologias. Se mesmo assim o empresário não conseguir encaixar o serviço no orçamento da empresa, o cartão BNDES pode ser uma alternativa. "Muitos negócios fechados por
nossa empresa foram viabilizados por esse cartão, que
permitiu aos clientes adquirirem licenças de softwares
com parcelamento em até 36
vezes", relata o sócio da P2S,
empresa parceira do Centro
de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec),
Sérgio Canova.
Independente do serviço
que sua empresa irá utilizar é
necessário fazer um levantamento de informações sobre
o sistema, se ele é exclusivo
para empresas do seu porte
ou se oferece adaptações que
-

Uma empresa que
não conte com o
mínimo de infraestrutura
tecnológica está perdendo
importantes pontos em
um mercado cada vez
mais disputado. Não
investir em modernização
não é economizar, mas,
sim, perder dinheiro"

PROMISYS: EMPRESA DE
PEQUENO PORTE QUE OFERECE
SERVIÇOS PARA PMES

MARCELO AUGUSTO REZENDE, SÓCIO
DIRETOR DA PROMISYS SOLUÇÕES

Empresa utiliza virtualização em seu ambiente há
mais de quatro anos. Para oferecer serviços aos
clientes, trabalham com três linhas de negócios:
SOFTWARE - área de origem da
empresa. Possuí um software ERP o
Easiness, que sintetiza toda a experiência no trabalho com as PMEs. Está
implantado em mais de 50 empresas e
conta com equipe própria de desenvolvimento; nessa mesma área, atua com
consultoria, treinamento e implantação do software, customização, suporte e evolução do produto;
TECNOLOGIA - comercialização de
equipamentos, licenças Microsoft e
Citrix e soluções de segurança da Aker
Security. Essa linha de negócios tem

tanto o objetivo de agregar valor a
projetos de software (pois, na maioria
das vezes o cliente tem infraestrutura
defasada) quanto pode ser projetos independente da implantação do ERP
IT SERVICES - para a empresa, essa
área é a que garante a profissionalização do ambiente tecnológico de seus
clientes. Alguns dos serviços prestados; gestão de servidores Windows e
Linux, criação e gerenciamento de ambientes virtualizados, gerenciamento
e balanceamento de carga de internet,
dentre outros.

Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 30, p. 86-89, abr. 2011.

