
O Brasil é um só. Mas as dife-
renças regionais expressas em
sotaques e costumes também
chegam à área de Tecnologia
da Informação (TI) das empre-
sas, conforme indicam os da-
dos levantados no ano passado
junto a CIOs de todo o País. Os
resultados apontam um movi-
mento que já era aventado de
maneira informal: os orçamen-
tos de TI que mais crescem es-
tão fora do eixo Rio-São Paulo,
o que mostra a pujança e opor-
tunidades de crescimento para
fornecedores locais.

Um dos destaques vai para a
perspectiva indicada pelos exe-
cutivos de companhias capixa-
bas que colocou o Espírito San-
to no topo do ranking entre os
estados com maior indicação de
crescimento das verbas de TI pa-
ra este ano. Conforme o estudo,
mais da metade (55%) dos diri-
gentes da área indicou expan-
são acima de 30% em seus orça-
mentos. É o mesmo percentual
de executivos da mesma locali-
dade que indica perfil estratégi-
co da empresa em relação ao in-
vestimento de TI, cobrando pos-
tura de inovação e aplicação de
novas tecnologias — embora o
Espírito Santo fique no topo da
lista estadual deste item, tam-
bém lidera o grupo que apresen-
ta maior conservadorismo em
investimentos de TI, com 22%

dos CIOs indicando que a em-
presa vê TI como gasto e limita
os investimentos ao necessário.

O desempenho da capixaba
Fortlev retrata a atuação regio-
nal. Produtora de soluções para
armazenamento de água como
caixas d´água, tanques, tubos e
conexões, com quatro unidades
fabris, em Serra (ES), Camaçari
(BA), Cajamar (SP) e Araquari
(SC), e 1,5 mil colaboradores, a
empresa fundada em 1989 regis-
trou crescimento médio de
20% ao ano nos últimos quatro
anos. Para sustentá-lo, passou
por um processo de profissiona-
lização que incluiu a estrutura-
ção de uma diretoria administra-
tivo-financeira, responsável
também pela área de TI.

A chegada de um profissio-
nal acostumado a conviver
com ambientes tecnológicos re-

gidos por marcas como SAP e
Oracle trouxe a conscientiza-
ção a respeito do papel da TI e a
valorização da área. “Foi um
dos primeiros motivos para a
verba aumentar”, diz o gerente
Breno Parmejani Souza.

Se antes as verbas eram levan-
tadas na medida da necessidade
e só atendiam ao que era emer-
gente, este ano, com orçamen-
to estruturado de Capex, os in-
vestimentos estão previstos,
aprovados e direcionados para
áreas como infraestrutura e soft-
ware (ERP), incluindo upgrade
de servidores, expansão de rede
wireless e contratação de servi-
ço para mapeamento de proces-
sos. “A planilha ajudou a dar vi-
sibilidade aos empresários do
que era importante e o que vai
acontecer”, indica o executivo.
■ ITWeb

FINANÇASEMORDEM

Panasonic vendeu US$1 bilhão em ações

Distrito Federal e Minas Gerais: antes
de crescer o planejamento estratégico

A Panasonic vendeu cerca de US$ 1 bilhão em ações de empresas como

a Toyota, como parte de um plano para desovar ativos a fim de reforçar

suas finanças, informaram duas fontes com conhecimento das

transações. A Panasonic registrou um ganho de US$ 308 milhões com

as vendas — que também incluiu fatias da Honda e da Nippon Steel e

Sumitomo Metal — no ano terminado em 31 de março, noticiou o jornal

financeiro Nikkei. Reuters

O mapa da expansão dos
recursos de TI nas empresas

Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg

Divulgação

Orçamentos que mais crescem
estão fora do eixo Rio-SP,
o que revela oportunidades
para fornecedores locais
principalmente no ES

O segundo posto do quesito

expansão superior a 30%

pertence ao Distrito Federal. Com

um em cada três executivos

apontando a mesma expectativa

(33%), a localidade encabeça a

lista de estados com empresas de

perfil mais moderado em relação

aos investimentos em TI, com

mais da metade dos CIOs

indicando busca de retorno

tangível. Já o grupo dos mais

modestos em crescimento, com

ampliação de 1% a 10%, é

liderado pela Bahia, onde 35%

dos CIOs indicaram esta faixa,

seguidos pelos mineiros, com

32%. A construtora JC Gontijo é

um dos exemplos da expansão no

Distrito Federal.

A instituição atua no mercado

imobiliário de Brasília e do Rio de

Janeiro com empreendimentos

residenciais e comerciais,

loteamentos, shopping centers e

condomínios vistosos, com

projetos como superquadras e

bairros planejados. “O

desenvolvimento em sistemas e

infraestrutura foi necessário para

sustentar o crescimento da

empresa, devido ao aquecimento

do mercado residencial de

Brasília”, conta o coordenador de

TI Rogenio Guerreiro.

De acordo com ele, a expansão de

banco de dados e servidores de

aplicação chegou a 20%, com

robustez suficiente para

sustentar aplicações web e Delphi

e inovações como o sistema

móvel de vistoria para entrega

de apartamentos, com tablets.

Distrito Federal e Minas Gerais

também estão na frente quando

o tema é a participação da TI na

formulação do planejamento

estratégico da empresa : 47% e

32% dos CIOs destas regiões,

respectivamente, indicaram que

a área de TI participa

amplamente do processo, com

direito de influenciar o

planejamento. ■ ITWeb

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTOS.
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos
dias úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia 21/05/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas
do dia 21/05/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815.

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA

NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 124/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA)
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos
dias úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 10:00 horas do dia
14/05/2013, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário
disponibilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas
do dia 14/05/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA

NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°15/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTOS.
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos
dias úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia 28/05/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas
do dia 28/05/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815.

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA

NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISTINTIVOS
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos
dias úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 10:00 horas do dia
15/05/2013, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário
disponibilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas
do dia 15/05/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA

NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 125/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos
dias úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia 10/05/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas
do dia 10/05/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA

NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Profissionaisexperientestrouxerammaiorvalorizaçãoà área

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 91/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos
dias úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 10:00 horas do dia
08/05/2013 exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário
disponibilizado no endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas
do dia 08/05/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA

NO RIO DE JANEIRO (COMRJ)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 maio 2013, Empresas, p. 17.




