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Cenário Companhias menores ficam mais sensíveis à TI, mostra estudo

Tamanho não é documento
em investimento tecnológico

Fonte: BCG * Plataforma como Serviço ** Infraestrutura como Serviço: 

Inovação compensa
Pequenas e médias que investem em tecnologia crescem mais rápido
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Companhias de mercados emergentes
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Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Nanotech, uma pequena em-
presa de nanotecnologia aplica-
da ao isolamento térmico e acús-
tico do interior de São Paulo, pla-
neja dobrar a receita mensal até
meados de 2014, mas o número
de contratações previsto para al-
cançar esse objetivo obedece a
um ritmo muito menor. A ideia é
acrescentar apenas cinco pessoas
à equipe, atualmente de 20 fun-
cionários, diz José Floriano Faria,
fundador da empresa.

Para atingir esse objetivo to-
dos os profissionais — novos e
antigos — terão à disposição sis-
temas de tecnologia avançados,
mais comuns nas grandes em-
presas, que contam com orça-
mentos mais generosos. A lista
de compras inclui softwares para
análise de grandes volumes de
dados e o uso de sistemas pela in-
ternet no modelo de computa-
ção em nuvem. “Tecnologia é
fundamental para fazer mais
com menos. É um investimento
que traz economia”, diz Faria.

O caso da Nanotech é apenas
um exemplo de como as compa-
nhias de pequeno e médio portes
estão reservando mais recursos
para a área de tecnologia, que,
como nos grandes negócios, pas-
sou a ser vista como estratégica.

Segundo um estudo da compa-

nhia de pesquisa Boston Consul-
ting Group (BCG), encomendado
pela Microsoft, o avanço no uso de
sistemas e equipamentos por pe-
quenas e médias empresas (PMEs)
pode ajudá-las a aumentar as re-
ceitas em US$ 770 milhões, com a
geração de 6,2 milhões de empre-
gos nos próximos anos em cinco
países, entre eles o Brasil.

O estudo também mostra que
as PMEs que investem mais em
tecnologia, como a Nanotech ou
a corretora de seguros Gebram,
também do interior de São Paulo,
apresentaram um crescimento
que supera em 15 pontos percen-
tuais o resultado de outras, que
não aplicaram tantos recursos na
área em três anos. A Gebram de-
senvolve as atualizações de seu
sistema de banco de dados inter-
namente, para ganhar agilidade.

No estudo, as PMEs foram divi-
didas em três níveis de adoção
tecnológica: as retardatárias
(que não vão além do uso de sis-
temas de edição de textos e plani-
lhas eletrônicas), as seguidoras
(que mantêm um site, usam e-
mail e outros sistemas) e as líde-
res (que usam ferramentas avan-
çadas, como sistemas de gestão).

O movimento adicional de
US$ 770 bilhões indicado pelo
estudo pode ser alcançado se
15% das retardatárias e 30% das
seguidoras atingirem o status de
líderes nos próximos anos.

O Brasil é um dos destaques na
pesquisa, com resultados supe-
riores aos dos demais países em
todas as categorias. Seguindo o
mesmo critério de migração de
retardatárias e seguidoras para a
posição de líderes, o incremento
na economia brasileira pode so-
mar US$ 122 bilhões, de acordo
com o levantamento, com a gera-
ção de 2,5 milhões de empregos.

Tomando os últimos três anos
como base, o estudo mostra que
o crescimento das PMEs que in-
vestem alto em tecnologia supe-
rou em 16 pontos percentuais o
das que aplicam menos recursos.
“As PMEs são muito importantes
para o PIB e acelerar o uso de TI
pode ser um vetor de crescimen-
to econômico”, disse Julio Bezer-
ra, diretor do BCG.

A pesquisa envolveu 4 mil
PMEs na Alemanha, nos Estados
Unidos, no Brasil, na China e na
Índia. O critério de seleção va-
riou de país para país — no mer-
cado brasileiro e indiano, por
exemplo, estão na categoria em-
presas com até 249 funcioná-
rios. Na China, companhias que
empregam até dois mil pessoas
são consideradas PMEs.

O acesso à tecnologia pelas pe-
quenas empresas sempre foi um
desafio. Faltam recursos para in-
vestir e conhecimento tecnológico
para fazer as compras mais ade-
quadas. Até pouco tempo atrás, fa-

bricantes de equipamentos e de-
senvolvedores de sistemas tam-
bém não se preocupavam muito
em criar produtos específicos ou
facilitar o entendimento de suas
ofertas para atrair esse público.

Nos últimos anos, no entanto, o
cenário vem se alterando. Com a
desaceleração da economia nos
países desenvolvidos, as compa-
nhias de tecnologia voltaram suas
atenções aos emergentes, onde o
porte e os orçamentos das empre-
sas é mais restrito. Para as compa-
nhias de menor porte, foi preciso
desenvolver produtos direciona-
dos, mais baratos e fáceis de usar. A
maior intimidade das pessoas com
a tecnologia no dia a dia, devido
aos smartphones e tablets, tam-
bém tem estimulado as compras
das PMEs. Na integradora Genesis,
as pequenas e médias empresas,
que passaram a receber atenção há
cinco anos, já representam 30% da
receita e são o segmento que cresce
mais rapidamente, diz Jairo Brito,
diretor comercial da companhia.

Na avaliação de Thomas Han-
sen, vice-presidente global para
PMEs da Microsoft, a oferta de sis-
temas no modelo de computação
em nuvem continuará a ser um
propulsor de investimentos. Para
ele, a atuação dos governos tam-
bém será importante para fomen-
tar as compras das companhias
menores, com a criação de incenti-
vos fiscais para as compras de TI.

PARABÉNS, Wagner William e equipe Brasileiros,
pela conquista do Prêmio Vladimir Herzog de
Anistia e Direitos Humanos com a matéria de
capa O Primeiro Voo do Condor.
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Exmo. Sr. Luiz Fernando de Souza (Pezão)
Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro

Andre de Oliveira Câncio
Presidente da Queiroz Galvão Infraestrutura

Exmo. Sr. Prof. Luciano Coutinho
Presidente do BNDES

Arminio Fraga
Sócio da Gávea Investimentos
Ary da Silva Graça Filho
Presidente da FIVB

Fabio Barbosa
CFO da BG GROUP

Flavio Decat
Presidente de Furnas Centrais Elétricas

Murilo Ferreira
Presidente da Vale
Nelson Eizirik
Sócio da Carvalhosa e Eizirik Advogados

Renê Sanda
Diretor de Investimentos da PREVI

Paulo Leme
Presidente do Conselho de Administração da Goldman Sachs
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Peter Siemsen
Presidente do Fluminense Futebol Clube
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Carlos Garcia
Sócio-Fundandor da Itajubá Investimentos

Eduardo Masson Martins
Diretor Financeiro da Gol Linhas Aéreas Inteligentes
Elcio Mitsuhiro Ito
Diretor Financeiro da BRF

José Carlos Monteiro
Presidente do IBEF Rio de Janeiro
Marcos Panassol
Sócio da PwC

Patrícia Pratini de Moraes
Head Investment Banking J.P. Morgan Brazil

Mario Malta
Diretor do Advent International Funds

Sérgio Machado
Presidente da Transpetro
Sidney Levy
Diretor Geral das Olimpíadas 2016
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Empresas, p. B14.




