
CRESCIMENTO econômi-
co do Brasil nos últimos 
anos e a consequente as
censão de grandes con
tingentes da população 
para as classes C e D (se
gundo o governo fede

ral, 44 milhões tornaram-se classe média 
desde 2003) são as principais alavancas do 
boom vivido por empresas de alta tecnolo
gia como a Apple, a Microsoft e a IBM, as 
três mais admiradas no Brasil em sua área. 

"O aumento do poder aquisitivo des
sas classes e seu despertar para o consu
mo fazem com que a receita das empresas 
de tecnologia seja impactada. As pesqui
sas apontam que os maiores objetos de 
desejo desses consumidores são os pro
dutos de tecnologia sofisticada dessas 
empresas, os PCs, iPad e outros", anali
sa Anderson Ramires, especialista-sócio 
da PricewaterhouseCoopers Consulto
ria (PwC) do Rio de Janeiro. 

As novas classes e sua disposição de 
compra desses produtos criam, por si só, 
um círculo virtuoso que provoca impac
tos significativos em toda a cadeia pro
dutiva de tecnologia, que vai da fabrica
ção dos produtos à ampliação e melhora 
das redes de banda larga necessárias pa
ra o funcionamento desses equipamen
tos. Estimulam, principalmente, uma cor
rida das empresas pela pesquisa e produ-

ção tecnológica cada vez mais sofisticada. 
Três outros fatores, aponta Ramires, 

impulsionam o mercado da alta tecno
logia: medidas governamentais de re
dução de impostos para a fabricação dos 
equipamentos, inclusive estabelecen
do porcentuais de componentes nacio
nais; a necessidade de suprimento "na 
outra ponta", a da montagem e amplia
ção da infraestrutura de redes para o uso 
desses produtos calcados na banda larga 
móvel; e a tendência mundial - e o Brasil 
não é exceção - à informatização e digi
talização em todos os segmentos, de es
colas a atividades empresariais. 

A boa situação de que desfrutam a in
dústria e o consumo de tecnologia no 
Brasil vai se estender ao ano que vem e 
por vários anos. No nosso caso, preveem 
os especialistas, também decorrência da 
realização aqui da Copa das Confedera
ções em 2013, a do Mundo em 2014 e as 
Olimpíadas de 2016, todos eventos que 
cobram melhorias da infraestrutura e 
expansão de redes e produtos tecnológi
cos. "A curva de demanda por maior ro
bustez tecnológica, como redes de 4G, 
continuará crescente", estima Ramires. 

"Os brasileiros, especialmente os que 
ascendem a essas novas classes, têm uma 
capacidade de adoção e adaptação mui
to rápida às novas tecnologias, aos atri
butos que lhes oferecem os tablets, por 
exemplo, que estão tornando arcaicos os 
PCs de mesa e sofisticando softwares e 
hardwares", completa Maurício Giusti, 
também sócio da PwC em São Paulo. 

Na disputa acirrada sustentada pelas 
empresas que compõem o seu merca
do, a Apple manteve em 2012 a lideran
ça que havia conquistado no ano passa
do e se classifica de novo em primeiro lu
gar no Brasil entre as empresas mais ad
miradas do macrossetor de tecnologia. 

A contribuição decisiva para a sua 
manutenção nesse pódio veio de sua fa
ma global alavancada nas inovações 
em design e usabilidade de seus produ
tos. Foi assim com seus computadores 
de mesa Mac, com o tocador de músicas 
iPod e com o iPhone, que se espalharam 
pelo mundo. Está sendo assim também 
com o iPad, o tablet da Apple que encan
ta os consumidores mais exigentes. 

Uma das mais ativas competidoras na 
disputa pelo mercado de PCs e notebooks 
também no Brasil, a Apple não tem fábri
ca no País. Todos os seus produtos são • 
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importados - mesmo o iPad brasileiro é 
montado na fábrica de uma indústria ter
ceirizada em Jundiaí (SP), com peças vin
das de fora. Tampouco a empresa divulga 
dados sobre suas operações no Brasil. 

Segunda colocada entre as mais ad
miradas no macrossetor de tecnologia, 
a Microsoft opera no Brasil desde 1989. 
No ano fiscal de 2012 encerrado em ju
nho, a empresa registrou receita de 73,72 
bilhões de dólares, com um lucro opera
cional de 21,76 bilhões e lucro por ação de 
2 dólares. A receita da divisão Microsoft 
Business cresceu 7% no quarto trimes
tre, mesmo porcentual de expansão do 
ano fiscal, obtida principalmente com as 
vendas do Office 2010, hoje instalado em 
mais de 1 bilhão de PCs em todo o mundo. 

"A computação em nuvem está con
quistando espaço nas organizações brasi
leiras e, até o fim deste ano fiscal (junho 
de 2013), a Microsoft terá cerca de 3 mil 
parceiros preparados para oferecer so
luções nesse segmento no Brasil. Há um 
aquecimento do mercado de smartphones 
que vemos com bons olhos", afirma Mi
chel Levy, presidente da Microsoft Brasil, 
ao falar das perspectivas da empresa para 
2013. "No ano que vem vamos consolidar 
a nossa estratégia de prestar serviços de 
tecnologia da informação (TI) na nuvem a 
todas as pessoas e organizações por meio 
dos mais diversos dispositivos." 

Iniciativas governamentais, como o 
programa TI Maior, "são um grande es
tímulo para toda a indústria de inovação 
e tecnologia, incluindo a Microsoft", re
força o presidente. Pelos seus cálculos, 
neste ano a Microsoft venderá 15,4 mi
lhões de smartphones, 73% a mais do 
que em 2011. Segundo Levy, o mercado 

brasileiro de games "também está em 
efervescência" e ,hoje, quase 60 mi
lhões têm consoles em casa. 

Neste ano, de acordo com as estimativas 
de Levy, as empresas do sistema Microsoft 
Brasil devem gerar uma receita de 43,8 bi
lhões de reais. "Além disso, as receitas das 
empresas locais do ecossistema da Micro
soft deverão responder por 46% do total de 
gastos com TI no País em 2012", reforça. 
"Nossas perspectivas para este ano e o pró
ximo são bastante promissoras", anima-se 
Levy. "Este é o ano com o maior número 
de lançamentos da história da Microsoft." 
Seu Windows 8 será lançado no fim de ou
tubro, mas teve mais de 1 milhão de down-
loads nas primeiras 24 horas de sua libera
ção da versão Consumer Preview. 

A classificação entre as mais admira
das do macrossetor de tecnologia enseja 
uma dupla comemoração para a IBM por
que 2012 é o ano em que ela também cele
bra 95 anos de Brasil. "A subsidiária brasi
leira foi a primeira filial da IBM fora dos 
Estados Unidos. São 95 anos em que a IBM 

Brasil contribui ativamente para a agen
da nacional de inovação e desenvolvimen
to do mercado, ajudando empresas priva
das, o setor público brasileiro e órgãos aca
dêmicos a funcionar de forma mais inte
ligente", rememora Rodrigo Kede, presi
dente da subsidiária brasileira da empresa. 

Kede antecipa que a IBM Brasil con
centra seus investimentos ao longo des
te 2012 em quatro oportunidades de "al
to potencial": expansão geográfica, busi-
ness analytics (análise de conteúdo co
mo imagens, vídeo e áudio), cloud com-
puting (computação em nuvem) e inves
timento em tecnologia para a criação de 
cidades inteligentes, com mais sustenta
bilidade, maior e melhor crescimento. 

"Em todas essas oportunidades, o Bra
sil alcançou resultados positivos", diz o 
presidente da IBM. Em 2013 e ao lon
go dos próximos anos, prevê, "a deman
da por soluções de business analytics e de 
cloud computing deverá crescer. A esti
mativa da IBM é que a sua receita de busi
ness analytics chegue a 16 bilhões de dóla
res até 2015 e a de cloud computing, a 7 bi
lhões neste mesmo período". 

Além disso, a proximidade dos grandes 
eventos no País, como as copas das Con
federações e do Mundo e as Olimpíadas, 
mais o crescimento de setores-chave, co
mo a indústria petrolífera, tornam o inves
timento em infraestrutura uma priorida
de. "Áreas como transporte, telecomunica
ções, aeroportos, segurança pública, cons
trução civil e energia devem receber apor
tes relevantes tanto do governo como da 
iniciativa privada. Nesse cenário, podemos 
esperar um ano de crescimento em tecno
logia e infraestrutura", conclui o presiden
te da IBM. - ARISTEU MOREIRA 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p. 158-160, out./ nov. 2012. 




