
Empresa de TI de Campinas prevê expansão 
Milton Paes 
 
A companhia encerrou 2011 com faturamento de R$ 18,4 milhões, receita 10% maior do que a 
registrada no ano anterior. 
 
A Ícaro Technologies, empresa líder em integração de soluções de gerência criada em 1997, 
com sede em Campinas e escritório em São Paulo, encerrou o ano de 2011 com faturamento 
de R$ 18,4 milhões, receita 10% maior do que a obtida em 2010. O resultado é consequência 
do aumento da procura por soluções de gerência IBM Tivoli e BMC por parte de grandes 
empresas, em especial do segmento de telecomunicações. Na avaliação do diretor executivo 
da Ícaro Technologies, Kleber Stroeh, os anos de 2012 e 2013 continuarão sendo anos de 
crescimento. Para ele, a Copa do Mundo de 2014 que será realizada no Brasil é o catalisador e 
a infraestrutura tem que estar pronta a altura do evento, no entanto, o déficit de 
infraestrutura não se limita apenas ao setor de telecomunicações, que seria apenas uma parte 
da equação e a questão da infraestrutura envolve também déficit de ferrovias, de rodovias e 
aeroportos. Na avaliação de Kleber Stroeh muitos investidores devem canalizar seus recursos 
no Brasil e isso vai alavancar ainda mais o setor de TI. "Existe na minha visão dinheiro 
sobrando no mundo. Tem muito investidor hoje que não tem para onde canalizar recurso 
porque se ele colocar em títulos do governo americano o ganho dele é negativo frente a 
inflação. Colocar recursos nas bolsas de valores na Europa e nos Estados Unidos é um risco 
muito grande e de repente o Brasil aparece como um mercado crescendo, com a classe média 
aumentando de tamanho e aumentando o poder aquisitivo, que dizer tem potencial para se 
ganhar dinheiro. Pode se investir em infraestrutura e ter retorno no médio e longo prazo. Tem 
uma copa do mundo seguida de uma olimpíada. Criou-se circunstância em que você tem a 
necessidade do desenvolvimento da infraestrutura e tem um cenário que é vantajoso se 
investir no Brasil", diz. 
 
Para o executivo Kleber Stroeh há uma diferença entre a crise de 2008 e a de 2011. Segundo 
ele, em 2008 quando abateu a crise grandes multinacionais olhavam para o Brasil como 
gerador de caixa, no qual o superávit gerado era remetido para fechar posições no exterior. 
Em 2011 a visão das multinacionais mudou, deixando uma posição extrativista para assumir 
uma posição de investidora para se ganhar no médio e no longo prazo. Essa mudança de 
postura atrelado aos grandes eventos, mudanças na base social do Brasil e de demanda criam 
essa condição favorável ao país. 
 
Kleber Stroeh disse que o ano de 2011 foi muito positivo para a empresa, que cresceu 
especialmente dentro da base de clientes, que já conta com os principais players do setor de 
telecomunicações, e ampliou sua lucratividade em mais de 100%. "Foi um ano de muitos 
investimentos por parte das grandes operadoras no gerenciamento de suas redes e operações, 
com o objetivo de aprimorar sua estrutura, gerenciar falhas e melhorar os serviços aos 
clientes", afirma. Kleber Stroeh afirmou que os efeitos da crise europeia impactaram pouco no 
setor de TI frente a outros setores que foram duramente atingidos. "Mesmo a gente tendo 
crescido em 2011, o nosso volume de exportação caiu, então a gente precisou crescer muito 
mais no mercado nacional para compensar por uma queda nas exportações. A demanda dos 
desenvolvidos ainda vai ficar reprimida em 2012. Vejo pouca perspectiva para um aumento 
muito grande de exportação porque os principais mercados tradicionalmente compradores que 
são Estados Unidos e Europa estão em crise. Olhar para fora e esperar a demanda crescente 
seria uma bobagem, por outro lado eu ainda vejo o mercado aqui para a área de TI e telecom 
aquecido. A gente continua projetando um crescimento para 2012", afirma.  
 
Kleber Stroeh acredita que como o mercado de TI e Telecom é muito dinâmico a empresa 
começa a antever e colocar como prioridades de investimentos para uma demanda futura 
soluções de gerenciamento de infraestrutura. "A gente até hoje tem boa parte da nossa receita 
enquanto empresa oriunda de empresas de telecom, financeiro e varejo porque a nossa oferta 
está muito voltada para gerenciar a inferaestrutura de TI e de Telecom dessas empresas e 
essa é uma demanda que está crescendo, mas amadurecendo também. A gente está 
desenvolvendo uma oferta agora que é gerenciar infraestruturas para prestar serviços e toda 
essa infra que vai ser gerada, de ferrovias, rodovias e aeroportos, que carece de um avanço A ut
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tecnológico com gestão de infraestrutura em ciclos de formas diferentes em indústrias 
diferentes. Estamos trabalhando no reforço e desenvolvimento de produtos ou variantes de 
produtos que já temos para atender à demanda que ainda vai continuar crescendo até o final 
da década", avalia.  
 
Em 2012, a Ícaro também investirá na criação de uma nova oferta tendo em vista o mercado 
de gerência de segurança para instituições financeiras e varejo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15 fev. 2012, São Paulo, p. C1. 
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