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Investimento em inovação e aquisição de players que atuam no Brasil e em países 
estrangeiros são os maiores focos da Stefanini IT Solutions, que há alguns anos se consolidou 
como uma das maiores empresas do País no mercado de tecnologia da informação (TI). Desde 
o começo de 2012, a companhia tem aumentado aportes em inovação, tanto que vai investir 
cerca de R$ 15 milhões em projetos balizados neste conceito. Já a estratégia de expansão da 
Stefanini foi anunciada na previsão de investimento de R$ 300 milhões até 2014, aporte que 
pretende consolidar a empresa globalmente.  
 
A CEO para o Brasil da Stefanini, Monica Herrero, confirmou ao DCI que a companhia está de 
olho mais aberto para identificar oportunidades. "Estamos sempre interessados em comprar 
empresas que atuam dentro e de fora do Brasil e cujos projetos e serviços qualificam nosso 
portfólio. Além disso, as aquisições fazem parte da história e do DNA da Stefanini", disse 
Monica.  
 
A estratégia pode parecer uma aposta agressiva em um momento de crise econômica mundial 
em que mercados de referência como a Europa e dos Estados Unidos enfrentam grande 
dificuldade, mas a executiva explicou que a Stefanini pode aproveitar o momento para 
comprar empresas estrangeiras porque grande parte da sua receita vem do Brasil, um dos 
países que não foram tão abalados pela crise. "Em um cenário como esse, algumas 
companhias aportam para entrar em outros países ou expandir operações onde já atuam", 
disse.  
 
Vale lembrar que a empresa foi uma das primeiras multinacionais brasileiras do setor de 
tecnologia a abrir uma filial fora do País. Em 1996, a consultoria inaugurou sua filial na 
Argentina, iniciando o processo de internacionalização. Desde então, a empresa abriu filiais no 
Chile e no México, em 2000; no Peru, na Colômbia e nos Estados Unidos, em 2001; na 
Espanha, em Portugal e na Itália, em 2003; no Reino Unido e na Índia, em 2006, e no Canadá 
em 2008.  
 
Inovação  
 
Eliezer Silveira, gerente de Marketing da Stefanini, contou que desde a aquisição da Callere, 
em 2009, a companhia vem investindo no desenvolvimento de soluções inovadoras. "Nós 
acreditamos que a iniciativa é uma resposta às novas necessidades dos clientes, que buscam 
soluções que criem um diferencial de negócio para a sua empresa", disse. Silveira fez questão 
de frisar a importância da educação no processo inovador dentro da Stefanini ao apontar que a 
empresa se interessa por este aspecto porque começou no mercado brasileiro trabalhando com 
recrutamento, só depois entrou no segmento de tecnologia.  
 
Dentre os projetos recentes da Stefanini que são pautados em ideias e aplicações 
"inovadoras", a empresa destacou uma parceria com uma das maiores redes de varejo do 
Brasil (cujo nome preferiu não divulgar) em uma ação para otimizar processos de negócio, 
revitalizar o parque tecnológico e mapeamento de governança de ativos. A ação também 
promoveu à adoção de tecnologias para interoperabilidade, automação e monitoria em tempo 
em real dos processos de negócios e de missão crítica.  
 
Outra iniciativa relevante é o portal de promoção comercial e investimentos BrasilGlobalNet, 
fruto de um trabalho conjunto com o governo federal, que culminou na criação de uma rede de 
informação que tem como objetivo estimular as exportações brasileiras e atrair investimentos 
para o País. O portal oferece acesso aos empresários brasileiros, que podem divulgar 
gratuitamente seus produtos no mercado internacional e captar investimento estrangeiro e aos 
executivos em todo o mundo, que podem acessar demandas e manifestar interesse em investir 
no Brasil.  
 
Desempenho 
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A CEO da Stefanini Brasil explicou que o cenário atual não afetou o desempenho da empresa 
porque ele influencia companhias em processo de tomada de decisão a optarem pela 
contratação de serviços terceirizados de infraestrutura e aplicações de softwares, área 
apontada como o "carro chefe" da Stefanini.  
 
"As companhias tendem a focar nos seus negócios para serem mais eficientes e optam por 
buscar parceiros nas áreas que não são o "cérebro" de sua operação. Além da experiência em 
diferentes áreas de tecnologia, a Stefanini também tem projetos capazes de realizar o 
compartilhamento destes serviços, fato que pode baratear os custos das operações", 
considerou Monica.  
 
A última pesquisa realizada pelo IDC sobre à venda de serviços de TI apontou que a Stefanini 
é a sexta maior companhia do segmento no mercado brasileiro, ficando atrás apenas da IBM, 
Accenture, HP, CPM Braxia Capgemini. A Stefanini também foi recentemente apontada como a 
terceira empresa mais internacionalizada do País, em um levantamento realizado pela 
Fundação Dom Cabral.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A9. 
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