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TECNOLOGIA Gigantes de hardware agregam soluções integradas para PMEs 

Serviço é aposta da DelI e da Lenovo 

SÃO PAULO 

Para aumentar as receitas no se-
tor de tecnologia da informação 
(TI) no Brasil, as líderes na produ-
ção de hardware Lenovo e Dell 
tendem a apostar em uma estra-
tégia similar à adotada pelas ope-
radoras de telefonia: oferecer um 
conjunto de opções aos clientes. 
As companhias analisam a venda 
de soluções como hardwares e 
softwares, além de serviços como 
um tipo de consultoria às peque-
nas e médias empresas (PMEs). 

Aideia é manter o foco de atua-
ção nos Estados Unidos, na China 
e no Brasil, que encabeçam o ran -
king de vendas de computadores 
no mundo. No caso da Dell, o no-
vo modelo de negócio reúne ofer-
tas conjuntas de PCs e soluções 
empresariais: sistemas de segu-
rança, softwares e aplicações de 
gestão. "Deixamos de vender 
apenas máquinas. Agregamos 
serviços em nosso portfólio. Jun-
to de computadores e notebooks 
oferecemos, por exemplo, siste-
mas de proteção contra vírus, 
consultoria na montagem de es-
truturas de TI e gestão de aplica-
ções que limitam acesso e envio 
de informações de clientes", con-
tou Raymundo Peixoto, presi-
dente da Dell Brasil. 

Conforme o executivo, o País é 
um dos cinco mercados mais ren-
táveis da corporação no mundo, 

fato que o vincula ao crescimento 
global da companhia: "Mais de 
90% das empresas brasileiras são 
pequenas e médias. Oferecer tec-
nologia a estes players não é nos-
so único foco, mas as receitas des -
te segmento são fundamentais 
para a Dell. 

As soluções que atendem aeste 
nicho têm orientações planeja-
das. "Quando analisamos as dife-
renças estruturais de empreendi-
mentos grandes e pequenos, 
constatamos que companhias 
menores não conseguem manter 
uma equipe enfocada na custo-
mização tecnológica; portanto, 
precisam de fornecedores capa-
zes de ajudá-las na aplicação ren-
tável destes recursos." Para o exe-
cutivo, o mau uso da tecnologia 
pode causar prejuízos irrecupe-
ráveis aos pequenos. 
China e aportes no Brasil 
A Lenovo, por sua vez, deve man-
ter foco no fornecimento de tec-
nologia para PMEs da China até 

completar a instalação de seu 
parque fabril em Itu (SP), que de-
ve entrar em operação em janeiro 
de 2013. Recentemente, a empre-
sa anunciou parceria com a nor-
te-americana EMC, em um novo 
empreendimento que levará 
hardware com tecnologia desen-
volvida no Brasil para pequenas e 
médias chinesas. 

Ao DCI, Dan Stone, presidente 
da empresa no País, falou sobre o 
projeto. "Aparcería se encaixa es-
tratégia global da Lenovo. Vamos 
fortalecer nosso relacionamento 
e desenvolver tecnologia para 
servidores. A Lenovo também 
fornecerá as soluções da EMC em 
armazenamento de rede para 
clientes na China. Possivelmente 
a oferta será disponibilizada para 
outros mercados que acompa-
nham o desenvolvimento dos ne-
gócios de servidores" disse. 

Stone também ressaltou os 
US$ 30 milhões investidos em Itu 
e outros aportes: "Vamos investir, 
no mínimo outros RS$ 100 mi-

lhões no Brasil em cinco anos". 
Para ele, o Brasil é o único do 
BRICS (bloco formado também 
por Rússia, índia, China e África 
do Sul), onde a companhia não é 
líder. Portanto, reforçou a metade 
"liderar o mercado brasileiro". 

Hoje, a companhia tem 36% do 
mercado chinês, é a maior na ín-
dia e na Rússia. "Só não somos 
primeiros no Brasil. Nossa aposta 
é trabalhar junto com parceiros e 
tomar os mercados emergentes 
fortes comercialmente." 
Tablets 
Além da produção de computa-
dores, notebooks e serviços, gran-
des fabricantes de hardware es-
tão investindo pesado em tablets. 
A aposta da Lenovo para atrair 
consumidores brasileiros é o dis-
positivo híbrido com funcionali-
dades de ultrabook e tablet cha-
mado Yoga, cujo lançamento ain-
da não foi anunciado. A Dell tem 
um tablet corporativo, mas deve 
investir em um novo dispositivo 
com sistema Windows 8. 

As duas empresas vão comer-
cializar tablets com sistema Mi-
crosoft. Na última segunda-feira 
(13), a Microsoft emitiu nota ofi-
cial confirmando que tanto a Dell 
quanto a Lenovo usarão sistema 
Windows 8 RI Além delas, a pró-
pria Microsoft, a Samsung e a 
Asus terão tablets baseados na ar-
quitetura ARM. A única empresa 
que não venderá nenhum equi-
pamento com este sistema é a HP 
que optou por manter arquitetu-
ra desenvolvida pela Intel. 
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Comércio de PCs 
mantém alta no 
Brasil este ano 

As quatro empresas que lide-
ram o ranking mundial de com-
putadores, HP, Lenovo, Acer e 
Dell, disputam market share no 
Brasil, onde o comércio destes 
equipamentos deve crescer 
12% em 2012. Cerca de 18 mi-
lhões de PCs serão vendidos 
no período, conforme o Centro 
de Tecnologia de Informação 
Aplicada da Escola de Admi-
nistração de Empresas da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). O 
auge das vendas aconteceu em 
2010, quando cresceu 20%. 
Nos últimos anos, o crescimen-
to do setor desacelerou. 

A brasileira Positivo Infor-
mática, porém, líder no seg-
mento de tecnologia educacio-
nal, só tem a comemorar, até o 
momento. No segundo trimes-
tre deste ano, a empresa ven-
deu 589,8 mil computadores 
sob as marcas Positivo e Po-
sitivo BGH, crescimento de 
13,3% em relação a igual pe-
ríodo de 2011 — recorde para a 
época. No acumulado do ano, o 
volume é de 1,1 milhão de uni-
dades: incremento de 18,6%. 

De acordo com Fernando 
Meirelles, coordenador do es-
tudo da FGV, apesar da crise 
econômica mundial os incen-
tivos fiscais dados pelo gover-
no brasileiro têm ajudado o de-
sempenho favorável do setor. 
"Preço, percepção de valor do 
bem, opções diversificadas e o 
fenômeno da diminuição das 
prestações são tendências que 
movimentam a compra destes 
equipamentos no Brasil." 

Empresas adotam 
estratégia semelhante à 
das operadoras de 
telefonia para 
conquistar pequenas e 
médias companhias do 
Brasil e da China 
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