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Segunda-feira, 24 de setembro de 2012

Empresas iniciantes
com projetos de
inovação entram na
mira da PepsiCo, diz
Camila Maranezzi B2

Empresas

Pesquisa Concentração nesse segmento é maior que
no resto do mundo, mostra estudo exclusivo da IDC

Universal e EMI
A Universal Music, controlada
pelo grupo francês Vivendi, recebeu, na sexta-feira, a aprovação
tanto das autoridades dos Estados Unidos quanto da Europa
para comprar parte dos negócios
da EMI, a gravadora dos Beatles.
Com essas decisões, tomadas
quase um ano depois de o acordo
ser anunciado, as companhias
podem dar continuidade ao negócio, de US$ 1,95 bilhão. Entre
as providências que a Universal
terá de tomar, informou a Comissão Europeia, estão a venda dos
selos Parlophone (que tem em
catálogo artistas como Coldplay
e David Bowie), Sanctuary (Black
Sabbath) e Chrysalis (Depeche
Mode).
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IBM
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maiores:

70%

Sage faz novas aquisições
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Fonte: IDC. * Inclui a venda para consumidores domésticos. ** Servidores e equipamentos de armazenagem, não inclui PCs

As compras de software no Brasil são mais concentradas em poucas companhias do que a média do
resto do mundo. Nesse cenário diferenciado, quatro empresas de capital nacional figuram na lista de
maiores fornecedores de tecnologia da informação (TI) no país.
Essas são algumas constatações de um levantamento feito
com exclusividade pela empresa
de pesquisa IDC para o Valor. A
pesquisa leva em consideração as
receitas com as vendas de softwares, equipamentos (servidores e
unidades de armazenagem) e
serviços de tecnologia da informação em 2011.
De acordo com a IDC, o mercado de TI no Brasil movimentou
US$ 54,3 bilhões no ano passado,

um crescimento de 5,8% na comparação com 2010. O número inclui a venda de equipamentos
para consumidores residenciais.
Do total de recursos, US$ 8,6 bilhões foram direcionados para
softwares, US$ 31,6 bilhões para
equipamentos e US$ 14,1 bilhões
para serviços. Os segmentos que
mais investem em tecnologia no
país são bancos, telecomunicações, manufatura e governo.
Na área de software, 70% das
vendas ficaram concentradas em
dez empresas em 2011. Esse percentual é muito superior à média
global, de 48%. De acordo com Anderson Figueiredo, gerente de pesquisa da IDC, essa concentração está atrelada a uma característica
particular do mercado brasileiro:
as companhias locais não têm tradição de criar sistemas de ‘prateleira’, que podem ser instalados rapi-
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A britânica Sage Group, especializada em softwares de gestão,
anunciou na sexta-feira a aquisição das brasileiras EBS (Empresa
Brasileira de Sistemas) e Cenize
Informática. As duas compras
acontecem depois da aquisição,
em junho, de uma participação
de 75% na Folhamatic, companhia com foco em sistemas de
gestão contábil e empresarial,
com sede em Americana (SP).

No Brasil, 10 grupos
respondem por 70%
da venda de software

Apagão na RIM

Participação é
semelhante nos setores
de equipamentos e
serviços, em linha com o
cenário internacional
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A Research in Motion (RIM), fabricante do smartphone BlackBerry, sofreu outro revés na sexta-feira, com uma nova rodada
de problemas com seu serviço na
Europa, Oriente Médio e África,
menos de um ano depois que
uma interrupção na rede derrubou os serviços do aparelho em
todo o mundo. Por várias horas
antes de o serviço ser restaurado,
clientes dessas regiões não conseguiam enviar ou receber
e-mails. Em nota, a RIM pediu
desculpas aos consumidores.
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Apple contra Samsung
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A Apple pediu à Justiça dos EUA
um extra de US$ 535 milhões, em
seu caso de patente contra a Samsung, informou a Bloomberg. O
valor adicional pedido pela empresa americana poderia superar
US$ 700 milhões. Em agosto, a Apple ganhou o direito de receber
US$ 1,05 bilhão da Samsung (que
pede a revisão do resultado ou um
novo julgamento), após um veredito judicial ter considerado que a
coreana infringiu seis de sete patentes para dispositivos móveis. As
duas empresas também movem
processos judiciais mútuos no Reino Unido, na Austrália e na Coreia.
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damente em qualquer cliente.
A maioria das companhias
aposta na criação de sistemas
personalizados. A abordagem é
interessante para pequenos
compradores de TI, mas não
agrada às grandes companhias,
que preferem investir em produtos de grandes fornecedores.
Única brasileira no ranking, a
Totvs conquistou a posição principalmente por conta das aquisições
que fez nos últimos anos. Na avaliação de Figueiredo, a ascensão de
outro grande grupo nacional hoje
é mais difícil, porque os competidores já são muito grandes.
No segmento de equipamentos,
assim como acontece no mundo, a
concentração das receitas tem um
nível bastante alto no Brasil: 97%
do mercado está em poder de dez
companhias. Se a análise se restringir às três maiores empresas do
ranking, o quadro é ainda mais
acentuado. IBM, Dell e HP detêm,
sozinhas, 80% do mercado.
A concentração no setor de
equipamentos, segundo Figueiredo, é resultado das características da atividade. “O segmento
demanda muito investimento
em inovação, mas também existem questões relativas a distribuição, suporte e serviços. É uma
área mais complicada”, afirmou.
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Mercado brasileiro movimentou US$ 54,3 bilhões em 2011*
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IBM e HP disputam primeiras posições
De São Paulo
Nas listas dos grandes vendedores de software, equipamentos
e serviços de tecnologia da informação (TI) no Brasil e no mundo,
um confronto comum aos dois
cenários chama a atenção: a disputa entre IBM e Hewlett-Packard (HP) pelas primeiras posições em duas categorias.
Nos últimos anos, ambas vêm
investindo bilhões de dólares no
desenvolvimento de produtos e

na compra de empresas menores
para compor uma estratégia conhecida como “one-stop-shop”.
A proposta é montar um portfólio com ofertas que atendam à
maior parte das necessidades de
seus clientes. Com isso, os fornecedores conseguem aumentar a
receita média de cada contrato,
além da margem de lucro.
A única área em que as companhias não se enfrentam diretamente é a de software. Nesse segmento, a HP não tem presença

entre os 10 maiores vendedores
— no Brasil ou no mundo. Não
que a HP não seja uma grande
desenvolvedora de software. É
que, diferentemente da IBM, a
maior parte desses sistemas é
usado para fazer funcionar os
equipamentos que a HP fabrica.
Na esteira das duas companhias, a Dell vem aos poucos
criando sua estratégia de diversificação. O movimento foi iniciado em 2009 com a aquisição da
Perot Systems, por US$ 3,9 bi-

lhões. Desde então, a fabricante
concluiu vários outros negócios
para complementar sua oferta.
No começo do ano, a Dell nomeou o ex-executivo-chefe da CA
Technologies, John Swainson,
para comandar a recém-criada
área de software. Hoje, a unidade
representa US$ 1,2 bilhão dos
US$ 60 bilhões de receita da Dell
por ano, mas Swainson afirmou
recentemente que quer elevar esse montante para US$ 5 bilhões
em pouco tempo. (GB)

Com atuação na área de servidores, a brasileira Itautec ocupa a 8 a
colocação no ranking. Ligada ao
grupo Itaú, a companhia tem presença relevante nos bancos, o que
lhe garantiu um espaço entre as
grandes marcas de fornecedores
estrangeiros. Segundo a IDC, o
mercado de finanças é o que mais
compra servidores e equipamentos de armazenagem no Brasil.
Menos concentrado entre todos setores no país, a área de serviços de TI tem 39% das receitas
concentradas em dez companhias. Figueiredo explica que a
área de serviços sempre foi bem
atendida pelas companhias brasileiras. Por isso, o segmento tem
empresas mais estruturadas,
com capacidade de atender o
mercado com até mais qualidade
que concorrentes estrangeiros.
A relevância das empresas de capital nacional cresceu nos últimos
anos, a ponto de algumas delas se
tornarem alvo de aquisições por
grupos estrangeiros. Deixaram de
ter capital nacional a Tivit (comprada em 2010 pelo grupo de investimento britânico Apax), a CPM
Braxis (adquirida pela francesa
Capgemini em 2010) e a Politec
(comprada pela espanhola Indra
no ano passado). A chilena Sonda
também fez uma série de aquisições para se consolidar no segmento de serviços. A mais importante foi a da Procwork, em 2007,
que impulsionou a presença da
companhia no país.
Com essas movimentações, o
ranking dos prestadores de serviços de TI no Brasil em 2011 passou
a contar com apenas duas empresas de capital nacional — Stefanini
e Scopus — comparado a seis nos
anos anteriores. Para Figueiredo,
há espaço para mais uma concorrente nacional na lista. “Três empresas seria a participação justa do
Brasil por conta da especialização
em serviços”, afirmou.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 set. 2012, Empresas, p. B1.

