4 Brasil Econômico Quarta-feira, 27 de novembro, 2013

ESPECIAL MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Henrique Manreza
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Divulgação

tions, que desenvolve softwares
de Business Inteligence.
Conhecida como SaS (Software como Serviço), as ofertas na
nuvem vão desde uma planilha a
softwares de gestão, como ERP,
CRM, de controle de estoque,
controle de loja, de gerenciamento de e-mail, site e até de Business Inteligence.
Mas o gargalo ainda é a infraestrutura de telecomunicação do
Brasil. Segundo Hajjar, o SaS poderia ser mais bem utilizado não fosse a deficiência na telecomunicação. “O ideal é não deixar programas críticos somente na nuvem”,
adverte. Segundo ele, é bom sempre ter alguma redundância.
O diretor da Totvs diz que o processo de aquisição de tecnologia
entre as micro ainda vem muito
mais pela obrigação. Alguns segmentos, como o de varejo, segundo Bretas, nem chegam a fazer uso
de todos benefícios da tecnologia.
Do faturamento atual da Totvs de R$ 1,5 bilhão, R$ 12 milhões vêm do segmento de microempresas. “Ainda é bem pequeno, mas o potencial de crescimento é enorme”, afirma o diretor da empresa.
O segmento representa 20 mil
clientes na Totvs, dos quais apenas cerca de 5 mil utilizam serviços pós-venda, nos segmentos de
varejo, manufatura, jurídico, serviços e saúde. “A perspectiva é de
dobrar de tamanho nos próximos
cinco anos”, calcula Bretas.
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“Em vez de ter de montar toda
uma parafernália de software e
hardware dentro da pequena empresa, a preferência tem sido o aluguel das soluções que ela necessita”, conta o diretor da W5 Solu-
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“

O SaS poderia ser
melhor utilizado não
fosse a deficiência
na telecomunicação.
Por isso, o ideal é não
deixar programas
críticos somente na
nuvem. É bom ter
alguma redundância
Dagoberto Hajjar
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Consultor da Advance
Consulting

Pequeno empresário faz uso restrito dos benefícios da tecnologia

ut

A tecnologia está presente em todos os lugares. Computadores, softwares são cada vez mais comuns
nas empresas. E o acesso dos pequenos empreendedores tem-se
dado mediante à redução de preços e a questões regulatórias.
Com o advento da Nota Fiscal
Eletrônica, os pequenos, principalmente do comércio, se viram
obrigados a ter de consumir tecnologia. “Toda empresa hoje tem de
transmitir para o governo suas informações fiscais”, lembra o consultor Dagoberto Hajjar, da Advance Consulting.
As empresas de tecnologia também descobriram que o mercado
onde elas podem crescer mais é o
de pequenas empresas, observa o
diretor geral da W5 Solutions,
Marcos Abellón. “Existem muito
mais pequenas e médias empresas
do que grandes”, constata. Com isso, já começa a haver uma grande
disseminação de programas voltados a esse segmento.
A Totvs, empresa brasileira desenvolvedora de softwares de gestão empresarial, há cerca de cinco
anos, passou a desenvolver produtos para micro empresas, lembra o
diretor de Small Business da Totvs, André Bretas. Ele confirma
crescimento da demanda desse nicho de mercado.
E como preço ainda é um fator
bastante sensível nas pequenas e
médias, a proliferação de programas para pequenas empresas tem
acontecido por meio da nuvem.
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Em vez de investir pesado na aquisição de software e hardware,
a pequena empresa opta pelo aluguel das soluções que necessita

A

Business Inteligence pode ser adaptado a qualquer tamanho de empresa
Usuário deve definir o
que precisa visualizar,
quais dados e análises são
sensíveis ao seu negócio
As pequenas empresas começam
a ter acesso a tecnologias que contribuem para melhorar as suas estratégias comerciais. Entre elas está o Business Inteligence (BI), que
ajuda na tomada de decisões, permitindo que o empresário enxergue e entenda melhor o cenário de
atuação de sua empresa.
Para o diretor geral da W5 Solutions, Marcos Abellón, muita gente ainda vê BI como algo distante
da realidade de pequenas empresas. Segundo ele, isso não é verdade. “A ferramenta pode ser adaptada a qualquer tamanho”, ressalta.

Segundo o empresário, hoje
em dia, cada vez mais as empresas, mesmo de pequeno porte,
têm tido acesso a softwares de
gestão, como o ERP, tanto local
quanto na nuvem. “E os softwares de BI extraem todas as informações dos ERPs”, diz.
As ferramentas são fáceis de
utilizar, porém, Abellón avisa que
é necessário o usuário saber exatamente que informação é importante. “É ele quem define o que
precisa visualizar, quais dados e
análises são sensíveis ao seu negócio”, pondera.
Por exemplo, um mercadinho
pode mapear todas as informações sobre suas vendas, o que pode ajudar a administração a trabalhar melhor compras, logística, armazenamento etc. Uma pequena

fábrica de sapatos pode ter dados
sobre o que vende mais em determinada região ou época do ano.
Esse conhecimento vai ajudar na
definição da próxima coleção. “E
tudo isso pode ser acessado via tablet ou smartphone”, informa o
diretor da W5 Solutions.

Adeus agenda
de papel
A tecnologia ajudou no crescimento da Multiclínicas, de Campinas
(SP), que hoje tem mais de 100 mil
pacientes cadastrados. Em 1995,
esse número era de apenas 10 mil,
lembra o diretor administrativo da
empresa, Rafael Martins da Silva.
“Todo ano tínhamos que comprar um armário novo para guardar as fichas dos clientes”, conta.
A empresa adotou o Personal

“

Hoje todo o trabalho
das recepcionistas
é realizado
eletronicamente,
incluindo o
preenchimento da
receita. Ficou muito
mais rápido e seguro
para todo mundo
Rafael Martins da Silva
Diretor da Multiclínicas

Med, software da Totvs para gerenciar essas informações entre
várias outras funcionalidades.
Se não tivesse tomado essa providência, Silva afirma que a clínica não teria crescido em número
de clientes, nem de médicos ou de
especializações. “Naquela época,
tudo era feito à mão”, relembra.
Segundo Silva, as recepcionistas
usavam uma agenda de papel, tinhamdebuscarasfichasdospacientes nosarquivos, levá-las ao consultório do médico. Após a consulta, o
médico preenchia as requisições de
exames e receitas e depois tudo tinha de ser arquivado novamente.
Hoje todo esse processo é realizado eletronicamente, incluindo
o preenchimento da receita. “Ficou muito mais rápido e seguro para todo mundo”, avalia.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Especial Micro, pequenas e médias empresas, p. 4.

