
setor brasileiro de Tecno
logia da Informação (Tl) 
movimentou US$ 102,6 
bilhões em 2011, o que 

representa crescimento de 11,3% em 
relação ao ano anterior, segundo es
tudo da consultoria International Data 
Corporation (IDC) encomendado pela 
Brasscom (Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação). A pesquisa revelou 
também que este setor foi responsa-

vel por 4,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro em 2011. E o mercado 
continua aquecido. Cada vez mais as 
empresas do setor de tecnologia criam 
novos recursos desenvolvidos para im
pulsionar a receita, reduzir os custos e 
agilizar os processos nas companhias 
dos mais diferentes tamanhos e seto
res da economia nacional. A americana 
Oracle, por exemplo, acaba de lançar 
um serviço de gerenciamento de re
lacionamento das redes sociais que 

permite monitorar o que está sendo fa
lado sobre uma empresa ou marca em 
tempo real no facebook, twitter, etc. "Ao 
obter uma conexão eficiente com seus 
seguidores e fãs nas redes sociais, as 
empresas podem manter sua lealdade 
e melhorar o atendimento ao cliente", 
afirma Jorge Toledo, diretor de Produtos 
de CRM da Oracle para a América Lati
na. As novas tecnologias estão ajudan
do as empresas a aumentar a eficiência 
e reduzir custos. "Tecnologias como 
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Cloud (computação em nuvem) podem 
permitir uma redução muito significativa 
de investimentos e custos recorrentes 
em infra-estrutura e também em solu
ções de software" afirma Ricardo Chis-
man, líder de tecnologia da Accenture, 
que oferece serviços de estratégia e 
transformação de Tl para as empre
sas. De acordo com ele, não é incomum 
achar alternativas de infra-estrutura em 
Cloud que podem custar um décimo do 
custo de soluções convencionais. "Ob

viamente essa tecnologia tem que ser 
utilizada de maneira apropriada e não é 
ainda uma solução para todos os tipos 
de necessidades", ressalta Chisman. 

Além dos novos produtos, as empre
sas de tecnologia estão empenhadas 
em oferecer uma gama de serviços 
que, de fato, melhore a vida dos seus 
clientes. A Totvs, a maior empresa de 
tecnologia da informação do país, por 
exemplo, tem como uma de suas espe
cializações a implantação de centros de 

serviços compartilhados com o objetivo 
de melhorar a performance dos proces
sos administrativos por meio da padro
nização de sistemas, estabelecimento 
de nível de serviço e modelo de aten
dimento sem que seja necessário que 
os executivos da empresa parem suas 
atividades do dia a dia. 

Para isso, os profissionais de con
sultoria da TOTVS acompanham todo o 
processo, desde o alinhamento organi
zacional até a estabilização do modelo 
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de operação do Centro de Serviços 
Compartilhados. "Agora, é importante 
que os clientes também acompanhem o 
que está sendo feito. Cerca de 98% das 
empresas mal medem o nível de servi
ço que a tecnologia entrega para elas", 
afirma Wilson de Godoy, vice-presidente 
da Totvs. É a conhecida frase: "0 sis
tema caiu". Segundo ele, as empresas 
precisam ter ferramentas de gestão 
para entender porque isso acontece e 
reduzir ao máximo este tipo de ocorrên
cia. Entre os procedimentos utilizados 
pelas empresas em larga escala está a 
digitalização de documentos. Segundo 
Andréa Cominato, diretora de susten
tabilidade e marketing da New Space, 
que atua no mercado há mais de 20 
anos e oferece soluções de gestão de 
processos (BPO), gerenciamento de 
documentos com digitalização e arma
zenagem eletrônica, a digitalização de 
documentos com reconhecimento de 
caracteres e símbolos permite ganhos 
significativos com a eliminação de tare
fas e redução de custos. "A aplicação 
de tecnologia é o meio mais eficaz no 
aumento da produtividade das em
presas em geral", afirma Andréa. Os 
avanços tecnológicos estão chegando 

às empresas de qualquer tamanho que 
podem ter acesso imediato - e custos 
competitivos - às tecnologias de ponta. 
"Os serviços de computação em nuvem, 
por exemplo, desde infra-estrutura até 
soluções de software como serviços na 
linha do ERR CRM e Call Center podem 
ser contratados com baixos investimen
tos iniciais, sendo pagos por volume e 
implementados em semanas", afirma 
Chisman, da Accenture. Isso permite 
uma agilidade e velocidade muito gran
de para a entrega de soluções para o 
negócio. Segundo ele, esse cenário era 
"impensável" há poucos anos - o que 
vem contribuindo muito para a inovação 
e implementação de novas soluções 
que em um passado recente envolviam 
investimentos "proibitivos" para muitas 
empresas. Até pouco tempo atrás, os 
recursos na área de Tl eram utilizados 
apenas como apoio às tarefas do dia a 
dia, sem fazer parte da estratégia de 
negócio da empresa. "Hoje o cenário 
mudou consideravelmente e muitas 
aplicações, sistemas e serviços foram 
criados, tornando-se imprescindíveis 
no sentido de ampliar a governança das 
empresas e fomentar novas oportuni
dades de negócio", afirma Jean Carlo 

Klaumann, diretor geral da Unidade de 
Sistemas da Linx. Segundo ele, as solu
ções tecnológicas em gestão passaram 
a atuar como recurso estratégico para 
a tomada de decisão, fornecendo um 
olhar mais assertivo para o plano tático, 
alinhado aos objetivos e metas de cres
cimento dos empreendimentos. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 788, p. 1-3, 14 nov. 2012.




