
investimento em TI ge-
ralmente ocupa 2% do
faturamento, o que, pa-
ra o pequeno empresá-

rio, ainda pesa no orçamento. É
preciso balancear, porém, e fa-
zer as contas caso perca todas as
informações de seu negócio por
conta de pane no computador e,
assim, não consiga cobrar seus
clientes. “As empresas não estão
acostumadas a gastar com TI,
muito menos com profissionais
da área. Para muitos, ainda, tec-

nologia é despesa”, afirma An-
derson Figueiredo, da IDC. Ele
diz que, entre as razões para a re-
sistência destacam-se o medo,
por não conhecer os sistemas e a
sua importância para o negócio,
a questão cultural, que envolve o
fato de nunca antes ter precisado
desse tipo de investimento, a ne-
cessidade de conhecer alguém
que usou para aderir também e o
custo, ainda alto.

No entanto, o aumento do po-
der de compra e a popularização
da internet têm promovido cres-
cimento da atuação de pequenas
empresas em cidades médias e
com forte poder aquisitivo, o que

as leva a prospectar novos ni-
chos. A percepção da importân-
cia da tecnologia no planejamen-
to estratégico ainda está se disse-
minando, mas o gerente da IDC
afirma que, hoje, quem investe
em TI está dois passos à frente de
seus concorrentes, pois conversa

com seu cliente na web, o conhe-
ce melhor, produz mais rápido e
melhor, oferece rapidez no aten-
dimento e, portanto, é mais com-
petitivo. Além disso, pode levar
suas informações aonde for, po-
dendo negociar melhor.

Entre os benefícios, destacam-
se o ganho no tempo para resolu-
ção de processos e tomada de de-
cisões, que fica pelo menos 30%
mais rápida com a adoção de
meios móveis, segundo estimati-
va de Paulo Prado, da Symantec.
A tecnologia também traz econo-
mia em torno de 20%. “Isso por-
que ela dá mais previsibilidade e
minimiza as chances de erro.” O

cenário configura o que Gartner
considera como inteligência em-
presarial. “A competição acele-
rou e, agora (o que preocupa),
não é o concorrente em toda a ci-
dade, é o movimento concorren-
te do exterior. A experiência ruim
do cliente viaja muito mais rápi-
do através do poder da mídia so-
cial. Tudo somado, sinaliza que os
tomadores de decisão de negó-
cios precisam ter decisões de
maior qualidade mais rapidamen-
te do que nunca”, afirma Robert
Anderson, do Gartner. Para An-
derson, em breve o uso dessas tec-
nologias deixará de ser uma op-
ção para tornar-se imperativo.

Investimento pesa mais no bolso das menores
A estimativa é que os gastos
com TI representem cerca
de 2% do faturamento
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“

A percepção da
importância

da tecnologia no
planejamento

estratégico ainda está
se disseminando

oi-se o tempo em que
o micro ou pequeno
empresário brasileiro
podia se contentar

com anotações na caderneta e
negociar com fornecedores so-
mente na mesa de seu escritó-
rio. O avanço da concorrência,
e da tecnologia, mudou defini-
tivamente esse cenário.

Para conquistar esta parcela
expressiva das empresas, de-
senvolvedores de software
vêm criando produtos específi-
cos e de aplicação facilitada, e
muitos já podem ser controla-
dos na palma da mão. “Feliz-
mente, os fornecedores de tec-
nologia estão buscando o mer-
cado de pequenas e médias em-
presas e oferecendo versões e
preços mais adequados a este
segmento”, afirma Robert An-
derson, analista do Gartner
Group. Segundo ele, as firmas
de menor porte têm mais op-
ções de tecnologia disponíveis
do que nunca. “Elas não veem
mais a TI como um mal necessá-
rio, mas como facilitador de ne-
gócios que pode ajudá-las a ofe-
recer maior qualidade de servi-
ços a um custo menor, melho-
rando as margens.”

Paulo Prado, gerente regio-
nal de marketing de produtos

da Symantec para a América La-
tina, conta que a porta de entra-
da do empreendedor no mun-
do dos softwares é a adesão à
computação móvel. “O primei-
ro serviço costuma ser a contra-
tação de plano de dados. Ao me-
lhorar a infraestrutura das tele-
comunicações, a produtivida-
de aumenta, já que o acesso às
informações é facilitado.” Se-
gundo pesquisa da Symantec,
43% das pequenas e médias
empresas brasileiras já aderi-
ram à mobilidade, enquanto

nos países latinos a média é de
36%. Levantamento do Gart-
ner mostra que o assunto está
no topo do ranking da lista de
desejos dessas empresas. “Os
dispositivos móveis são mais ba-
ratos, flexíveis e simples de se-
rem usados, e podem ser manu-
seados em qualquer lugar. As
pequenas empresas têm equi-
pes enxutas e profissionais fa-
zendo malabarismo ao realizar
muitas tarefas ao mesmo tem-
po. A mobilidade (neste contex-
to) permite o acesso a soluções

de produtividade aos funcioná-
rios, fazendo com que eles pos-
sam, de forma mais eficaz, reali-
zar suas tarefas onde quer que
estejam, a qualquer momen-
to”, avalia Anderson.

A opção cria a necessidade
se adotar o serviço de nuvem
pública, em que os dados não fi-
cam hospedados na empresa,
mas na internet. Levantamen-
to da Symantec mostra que
44% das PMEs estão se valendo
de algum serviço na nuvem, an-
te 40% nos vizinhos latinos.

Mas Anderson Figueiredo, ge-
rente de pesquisas da IDC Brasil,
alerta que é preciso cuidado. E
exemplifica: existem hoje mui-
tas empresas usando e-mails
gratuitos, por exemplo, mas são
serviços usualmente mais efica-
zes para contas individuais.
“Não dá para ter gerenciamento
decente dos e-mails da empresa
com eles. É preciso investir com
direcionamento empresarial.”

Feita a opção pelo serviço
em nuvem, vem a virtualiza-
ção de todas as informações da
empresa para enxugar espaço fí-
sico. É comum a contratação
de data center externo. Segun-
do a Symantec, 44% das empre-
sas adotam essa prática. Na
América Latina são 34%. Além
disso, a contratação dos siste-
mas CRM (de gestão de relacio-
namento com clientes, que for-
nece apoio à decisão e às ven-
das e contém, por exemplo, lis-
ta de clientes, em que cidade
eles estão e quais são seus pedi-
dos) e de ERP (de planejamen-
to empresarial, que ajuda gerir
a operação controlando fluxo
de caixa e estoque) é atalho pa-
ra a expansão dos negócios.

No Brasil, 43% das pequenas empresas aderiram à tecnologia na gestão, ante 36% dos vizinhos

A competição
acelerou e, agora,
(o que preocupa)
não é o concorrente
em toda a cidade,
é o movimento
concorrente
do exterior.
A experiência ruim
do cliente viaja
muito mais rápido
através do poder
da mídia social.
Tudo somado,
sinaliza que os
tomadores de
decisão de negócios
precisam ter
decisões de maior
qualidade mais
rapidamente
do que nunca

Robert Anderson
Analista do Gartner Group

F

TECNOLOGIA

O

■ MÉDIA
Nos outros países
da América Latina,
esse índice é de

40%

■ TERCEIRIZAÇÃO
Na AL, 34% das empresas
contratam data center,
enquanto no Brasil chega a

44%

■ LIDERANÇA
O total de pequenas e
médias que investem em
serviços em nuvem é de

44%

Mobilidade ganha dianteira na AL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 dez. 2012, Especial Micro, Pequenas e Médias Empresas, p. A5.




