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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Estratégia Nova companhia nasce com receita prevista de R$ 115 milhões

Benner e Alert aliam-se para
atuar no mercado de saúde

VITOR SALGADO/ VALOR

Severino Benner (à esquerda) e Luiz Marcos Brescia: equipe de 400 pessoas, com mais 80 contratações projetadas

Bruna Cortez
De São Paulo

Bancos e operadoras de tele-
comunicações estão entre os se-
tores que, tradicionalmente,
mais investem em tecnologia da
informação (TI). Outras áreas,
porém, começam a atrair a aten-
ção dos fornecedores de TI, à
medida que exigem mais inves-
timentos para modernização. É
o caso da área de saúde. Para re-
forçar a atuação no setor, a Ben -
ner Sistemas, fundada e coman-
dada pelo empresário Severino
Benner, e a companhia de
softwares de gestão clínica Alert
anunciam, hoje, a criação da
Alert & Benner, especializada em
sistemas de gestão empresarial e
clínica para a área de saúde.

A nova companhia nasce com
a expectativa de uma receita de
R$ 115 milhões neste ano. A meta
é chegar a R$ 300 milhões ao fim
de três anos, diz Severino Benner.
A cifra é baseada em crescimento
orgânico e não inclui possíveis
aquisições. “A previsão é agressi-
va porque esse mercado [de saú-
de] vai movimentar muitos in-
vestimentos nos próximos anos”,
afirma o executivo ao Va l o r .

De acordo com a consultoria
Frost & Sullivan, a expectativa é
que os gastos com TI na área de
saúde aumentem mais de 9% no
Brasil em 2012. Apesar disso, a
participação do segmento no bo-
lo total de investimentos conti-
nua modesta: a projeção é de que
vai representar menos de 4% dos
investimentos em TI no período,
afirma Fernando Belfort, analista
sênior da consultoria.

Fabricante de
servidores monta
estrutura no país
C o m p u t a d o re s
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Depois de anos sem uma estra-
tégia específica para o Brasil, a
americana S u p e r m i c r o, fabricante
de equipamentos que adminis-
tram os recursos de uma rede, ou
servidores, resolveu estabelecer
uma estrutura própria no país. A
companhia contratou um executi-
vo para dirigir os negócios no Bra-
sil e está em busca de parceiros pa-
ra ampliar a distribuição de seus
produtos. O objetivo é aproveitar
tendências como o modelo de
computação em nuvem — pelo
qual as informações ficam armaze-
nadas em centros de dados reple-
tos de servidores — e o interesse de
pequenas e médias empresas por
máquinas potentes, capazes de su-
portar seu crescimento.

A expectativa da Supermicro é in-
vestir pelo menos US$ 3 milhões na
estruturação dos negócios no país.
“Não há um valor definido. Vamos
investir o quanto for necessário”, diz
Vik Malyala, diretor de marketing
técnico da empresa ao Va l o r . De
acordo com Philip R. Burton, diretor
de vendas da companhia, além dos
investimentos na estrutura no local,
a companhia contratou pessoal e
ajustou suas operações nos EUA pa-
ra atender os clientes no Brasil.

Na avaliação de Malyala, as ven-
das totais de servidores no Brasil
podem chegar a 160 mil unidades
neste ano, um crescimento de qua-
se 20% na comparação com 2011.
O volume pode não ser tão alto
quanto os 15 milhões previstos de
computadores pessoais, mas o

mercado de servidores tem carac-
terísticas diferentes. Cada máqui-
na tem preço muito mais alto do
que a média de um PC. Além disso,
nas vendas para as empresas, os fa-
bricantes podem oferecer pacotes
de serviços, que garantem mais re-
ceita e melhores margens de lucro.

Malyala diz que ideia é atender,
por meio dos distribuidores, o
maior número possível de seg-
mentos. Hoje, a Supermicro tem
mais de 10 distribuidores locais.
Eles compram produtos da Accept,
fabricante brasileira que há dois
anos monta máquinas da Super-
micro no Brasil. O regime de pro-
dução terceirizada continuará
nessa nova etapa. “A produção lo-
cal reduz os preços em pelo menos
30%”, diz Sílvio Ferraz de Campos,
diretor comercial da Accept.

Além de usuários diretos de seus
equipamentos, a Supermicro tam-
bém vende, no Brasil, a outro mer-
cado considerado significativo: o
de fabricantes locais de servidores,
que colocam suas próprias marcas
nos produtos da companhia.

Criada em 1993, a Supermicro
teve receita líquida de US$ 942,5
milhões em 2011. Para ganhar
mercado, a companhia aposta em
uma estratégia que alia preços
mais baixos que a média a tecno-
logias que ajudam as máquinas a
ocupar menos espaço físico e con-
sumir menos energia. Para Ale-
xandre Vargas, analista da empre-
sa de pesquisa IDC, o modelo po-
de ser bem-sucedido no Brasil.
“Eles têm conseguido um bom vo-
lume de vendas fora da região Su-
deste. Com isso, há muitas chan-
ces de conseguirem um bom de-
s e m p e n h o”, diz.

O negócio criado pela Alert e
pela Benner terá participação
igual das duas empresas. A com-
panhia começa com uma equipe
de cerca de 400 pessoas. O núme-
ro é resultado da soma dos fun-
cionários da Alert Brasil — uma
das 12 operações da companhia
de origem portuguesa — e de pro-
fissionais da divisão de sistemas
para a área de saúde da Benner.
“Estamos planejando mais 80
contratações no primeiro ano”,
afirma Luiz Marcos Brescia, dire-
tor executivo da Alert no país.

A nova companhia será co-
mandada por Brescia, à frente
da chefia-executiva, e por Lucré-
cia Oliveira, que já trabalhava
como diretora de negócios na
Benner e vai acumular a função

de diretora comercial na compa-
nhia formada com a Alert.

A estratégia da Alert & Benner é
unir as especialidades das duas
companhias em uma única oferta.
A Alert é focada em softwares de
gestão clínica, relacionados ao
prontuário do paciente e a rotinas
médicas. Já a Benner é especializa-
da em sistemas de gestão empre-
sarial para clínicas e hospitais,
mais usados em atividades admi-
nistrativas e de finanças.

Para atrair tanto grandes redes
de hospitais como companhias
menores, a Alert & Benner vai ofe-
recer os sistemas sob dois forma-
tos: o tradicional, com o pagamen-
to de licenças de uso, e o de serviço
na nuvem, pelo qual os usuários
não precisam baixar os programas

para seus computadores. Os
softwares, assim como os dados a
eles relacionados, ficam armaze-
nados em computadores localiza-
dos em centros de dados. O acesso
se dá por meio da internet. Uma
das principais concorrentes da
Alert & Benner no país é a america-
na InterSystems.

Esse é o segundo movimento
estratégico de Severino Benner
em menos de um ano. Em agosto
do ano passado, ele fundiu a Ben-
ner com parte do grupo TBA, de
Cristina Boner, dando origem à
Globalweb Corp. Sob o acordo, a
Benner continuou a ter uma ope-
ração independente sob a hol-
ding. O negócio com a Alert rece-
beu sinal verde dos conselhos da
Globalweb e da Alert.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 maio. 2012, Empresas, p. B2.




