
Já chegamos a ter
50% de nossa receita
no exterior. Mas com
a desvalorização do
real e a redução do
volume de negócios
internacionais, o
momento é de expansão
geográfica no Brasil”
MartinStrempfer
Diretor da FH Consulting

“

À margem do predomínio dos
players globais e das poucas com-
panhias brasileiras de grande por-
te, uma ampla gama de pequenos
e médios fornecedores busca um
lugar ao sol no mercado brasileiro
de software e serviços de tecnolo-
gia da informação (TI). Mais que
uma simples sucessão de batalhas
inglórias contra rivais de escala in-
finitamente maior, esse cenário
esconde histórias de companhias
nacionais que pouco a pouco vão
conquistando seu espaço, inclusi-
ve no exterior. Esse é o caso da FH
Consulting. Criada em 1999, a em-
presa presta serviços e desenvolve
sistemas sob medida baseados em
plataformas da alemã SAP. Quase
uma década depois de iniciar sua
incursão internacional, a FH Con-
sulting volta agora suas atenções
ao mercado local e à criação de no-
vas frentes de negócio.

“Já chegamos a ter 50% de nos-
sa receita com projetos no exte-
rior. Mas com a desvalorização do
real, esse volume de negócios di-
minuiu consideravelmente. Nesse
contexto, o momento atual da em-
presa é de expansão geográfica no
Brasil”, diz Martin Strempfer, di-
retor da FH Consulting. “A pró-
pria SAP está crescendo mais no
Brasil do que em outras geografias
e, naturalmente, queremos acom-
panhar esse processo para am-
pliar nossa participação no país”.

Um dos primeiros passos nes-
sa direção foi o investimento re-
cente de R$ 1 milhão na abertura
de um escritório em Joinville
(SC). Até então, a estrutura da
companhia incluía a matriz em
Curitiba e unidades em São Paulo
e Porto Alegre, além dos escritó-
rios em Madri, na Espanha, e
Stuttgart, na Alemanha.

Em curto e médio prazos, os
próximos focos da ampliação des-
sa cobertura incluem outros escri-
tórios na região Sul, no interior de

São Paulo e no Nordeste. Esses mo-
vimentos, diz Strempfer, têm co-
mo norte as regiões que estão sen-
do alvo de investimento da SAP.

A estratégia da FH Consulting,
no entanto, não está restrita aos
humores da companhia alemã. A
empresa criou recentemente a FH
Technology, nova unidade de ne-
gócios dedicada ao desenvolvi-
mento de softwares e ofertas mul-
tiplataforma baseadas em concei-
tos que estão na ordem do dia en-
tre as empresas de TI, como com-
putação em nuvem, mobilidade,
big data e segurança.

Entre outras ofertas, o portfó-
lio atual da FH Technology inclui
aplicações que permitem a aprova-
ção de pedidos de compras e ou-
tros processos de negócios via
smartphones, além de softwares
de gestão e de segurança de dispo-
sitivos móveis. “A ideia é que essa
unidade represente 40% das recei-
tas da FH até o fim de 2014”, diz.

Com a nova operação, a compa-
nhia também amplia o leque de

perfil de clientes atendidos para
empresas de menor porte. Atual-
mente, a base de 60 clientes é for-
mada predominantemente por
empresas com receita anual supe-
rior a R$ 400 milhões, com gran-
de presença nos setores de manu-
fatura, agronegócio e varejo.

O plano da FH Consulting ain-
da contempla aquisições. Os possí-
veis acordos serão financiados
com recursos próprios e terão co-
mo alvo empresas de pequeno por-
te. A proposta é acelerar o conheci-
mento e aprimorar a base tecnoló-
gica da companhia na aplicação
da computação em nuvem e da
mobilidade em segmentos como o
comércio eletrônico. “A projeção
é investir na compra de uma em-
presa por ano até 2017, sendo que
cada acordo deve variar entre R$ 2
milhões e R$ 4 milhões”, observa.

Já no mercado internacional, a
estratégia, a princípio, será orien-
tada pela manutenção das opera-
ções já existentes. Atualmente, os
escritórios na Espanha e na Alema-
nha servem como base para o aten-
dimento a clientes brasileiros que
estão criando operações na Euro-
pa e em países como os Estados
Unidos. Ao mesmo tempo, essa es-
trutura é responsável pelo primei-
ro contato com clientes internacio-
nais que estão investindo em ope-
rações no mercado brasileiro.

“Em termos de novos escritó-
rios, a Ásia é um foco em longo
prazo, especialmente em países
como a China e a Indonésia”, diz.
Hoje, as operações internacionais
representam cerca de 15% da re-
ceita da FH Consulting.
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Até2017,MartinStrempfer, pretende comprarumaempresaporano, porvaloresquevariamentreR$2milhõeseR$4milhões

FH Consulting se volta
para o mercado local

R$200
milhões
Éametadereceitaestabelecida
pelaFHConsultingpara2017.A
empresaprojetafechar2013com
umfaturamentodeR$70milhões.

15%
Éaparticipaçãoatualdas
operações internacionaisna
receitadacompanhiabrasileira.

Depois de registrar queda no volume de negócios fora do país, companhia brasileira de

software e serviços de TI expande presença e portfólio em vertentes como mobilidade
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Empresas, p. 12.
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