
Serviços customizados de TI miram mercado de eventos 
Maria Carolina De Ré 
 
A paulistaSector Rental Tecnology espera um crescimento de 5% na receita este ano e aposta 
em um mercado em ascensão: o de terceirização de equipamentos e serviços de tecnologia. 
Com previsão de faturar R$ 12 milhões, a empresa foca em um mercado que deverá 
movimentar R$ 28 bilhões este ano, alta de 7% ante ao registrado em 2011.  
 
Para isso, a companhia busca espaço no setor de feiras de negócios e eventos esportivos, 
nichos que crescem no Brasil graças ao desempenho positivo da economia e à proximidade de 
jogos mundiais como Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas.  
 
De acordo com Alberto Scolnik, diretor-presidente da companhia, a empresa deve aplicar cerca 
de R$ 3,5 milhões no segundo semestre deste ano.  
 
O executivo explica ainda que a Sector já investiu R$ 2,8 milhões nos equipamentos das 
unidades móveis de TI. "Até 2011, nós éramos a maior empresa de aluguel de infraestrutura 
de informática a curto prazo. Neste ano decidimos investir na segmentação de mercado, 
atuando como provedora de soluções integradas como a Unidade Móvel e salas de TI 
completas em eventos, inventário físico, validação e certificação de rede", conta Scolnik.  
 
O diretor detalha que a empresa foi pioneira na criação de unidades móveis de TI, e que 
disponibiliza infraestrutura para transmissão de dados, imagem e voz, em centrais instaladas 
dentro de vans. "O negócio foi criado para atender padrões internacionais de transmissão de 
dados, imagens e voz em eventos, que clamam por infraestruturas funcionais, montadas com 
agilidade", diz.  
 
O diretor conta que antes do projeto a Sector levava três dias para instalar cabos, redes e 
demais equipamentos nos eventos de seus clientes.  
 
A unidade móvel de TI reduziu o tempo de preparação completa das estruturas de TI para 
cerca de 12 horas. "Todos os equipamentos já estão pré-configurados dentro das vans. Temos 
senhas e acesso à Internet disponível imediatamente para atender cerca de 600 usuários. 
Quando chegamos com a van, levamos um cabo de fibra ótica para depois colocar os cabos 
nas bordas das suítes dos usuários, o que torna todo processo mais simples."  
 
O plano de expansão do novo negócio se concentra na demanda de clientes em regiões que 
organizam grande quantidade de feiras: "Nos concentrados no sul e sudeste do Brasil, regiões 
que possuem uma demanda maior por serviços desse porte, a prestação de serviço pautado no 
desenvolvimento de soluções. Nosso foco é infraestrutura, por isso investimos na 
infraestrutura física, em redes, controle gerencial e controle de rede."  
 
A companhia procura manter-se antenada aos valores relacionados com inovação e 
oferecimento de serviços adaptados as necessidades do mercado. "A Sector nasceu de uma 
empresa familiar, a Lider Engenharia, e depois deu origem a outras companhias criadas para 
atender às demandas de consultoria na área de software e equipamentos. Isso rendeu convites 
em áreas diversificadas e chegamos até a nos tornar fabricantes de computadores. Depois, a 
empresa se reposicionou como locadora de parque gráfico e outsourcing."  
 
Outsourcing de TI  
 
O mercado das empresas que oferecem serviços de aluguel de equipamentos de TI é estável e 
vive um crescimento orgânico. Daniel Domeneghetti, consultor e sócio-fundador da E-
Consulting, afirma que o segmento cresceu 7% no último ano.  
 
A última pesquisa sobre outsourcing de serviços, desenvolvida pela E-consulting no final de 
2011, aponta que o segmento gerou R$ 25,1 bilhões, em 2011. A previsão de investimento em 
2012 é de R$ 28,1 bilhões.  
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Crise econômica  
 
A crise econômica mundial que assola mercados da Europa e dos EUA parece não ter afetado 
mercado de aluguel de equipamentos no País. Scolnik acredita que a crise, de forma geral, não 
é uma coisa ruim para a área de TI: "Empresas que antes investiam comprando 
equipamentos, agora podem optar pela locação, o que movimenta o mercado fazendo com que 
ele não fique parado". Domeneghetti concorda com o empresário: "Companhias que trabalham 
com aluguel de máquinas vivem um momento de estabilidade.  
 
A crise mundial tem freado alguns investimentos de aquisição; portanto, as empresas 
passaram a contratar equipamentos de terceiros para não arcar com prejuízo causado pela 
depreciação das máquinas. Eles encaram este negócio como uma opção positiva".  
 
O consultor acredita que o impacto da computação em nuvem não vai impactar este 
segmento: "O avanço da nuvem, em tese, acarreta uma substituição dos parques tecnológicos 
próprios. No entanto, as empresas não têm mostrado sinais claros de que vão deixar de 
investir no segmento de aluguel de equipamentos" diz.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A9. 
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