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Market share e volume de vendas. Esse é o binômio que move os grandes fornecedores a brigar 
pelas médias empresas. A disposição é grande, os resultados nem sempre. Em primeiro lugar, 
quando se trata de avaliar a estratégia dos principais fornecedores é preciso considerar a fatia 
considerada. Para o analista da IDC Brasil, Mauro Peres, o corte clássico seria considerar no 
contingente das pequenas e médias empresas as que possuem até 500 funcionários e faturam R$ 
50 milhões, no máximo.  
 
"Na verdade, os players de maior porte têm realmente dificuldade para atuar nesse segmento. A 
maioria deles atinge apenas médias empresas que estão numa faixa logo abaixo dos grandes 
clientes", afirma. Para o analista, as questões preço e atendimento são a dobradinha que facilita 
ou não a atuação abaixo do topo da pirâmide, onde se concentram as grandes corporações e os 
grandes negócios. Em geral, as soluções dos fornecedores são caras tanto sob o ponto de vista do 
produto, quanto em relação aos serviços oferecidos.  
 
Política de parcerias  
 
Um dos segredos para atingir com o mercado de médias e pequenas é estabelecer uma política 
eficiente de parcerias. É praticamente impossível para os grandes fornecedores atuar nesse 
mercado sem uma rede de canais eficiente. Como o mercado de distribuição no Brasil também 
sofreu ao longo dos últimos dez anos um processo de amadurecimento, as duas pontas 
aprenderam e deram passos significativos na evolução dessa relação.  
 
A  Oracle, por exemplo, que sempre teve sua atuação claramente marcada pelo atendimento 
direto ao mercado corporativo, está investindo pesadamente, nos últimos anos, para montar uma 
rede de parceiros. Hoje, a empresa acredita que através dessa estrutura está pronta para atender 
as PMEs. "Sabemos que o desafio nessa área é ter realmente preço competitivo, crédito financeiro 
e atendimento personalizado" , afirma Marcos Bonadies, gerente de Consultoria de Vendas Sênior 
da Oracle.  
 
Na avaliação do executivo, a estratégia da empresa para esse segmento tem se mostrado 
vitoriosa, em função do modelo de vendas indiretas implantado. No ano fiscal 2004, encerrado em 
maio último, as vendas via canais representaram 46% do volume de negócios na América Latina. 
A expectativa é alcançar 70%, no exercício 2005. Nesse quadro de negócios, o Brasil representa 
em torno de 40% da AL. São 1.200 parceiros na América Latina, envolvendo cerca de 8.200 
profissionais.  
 
Adicionar a maior quantidade de serviços de valor agregado ao marketplace. Essa é uma das 
estratégias básicas da Microsoft para estreitar o relacionamento com as pequenas e médias 
empresas. O diretor Geral para a área SMB do grupo de parceiros da Microsoft Corporation, 
Douglas Leland, deixou claro que a intenção da empresa é criar um ecossistema que permita a 
degustação de diferentes níveis de serviços de uso de tecnologia.  
 
"Precisamos mostrar que é possível comprar produtos legais e adequados à realidade econômica 
das empresas", ressaltou o executivo. O portal mantém ainda um Centro de Gerenciamento de 
Negócios (Business Center Management), onde especialistas da Microsoft estão aptos para ajudar 
a solucionar toda e qualquer dúvida relativa ao uso de TI no negócio-fim da atividade da 
companhia.  
 
Hoje, o marketplace funciona no Brasil e no México, mas os planos da companhia são o de lançar 
iniciativas semelhantes nos demais países do continente. "É uma excelente forma de 
combatermos problemas crônicos como a pirataria e também para estreitarmos os laços com esse 
segmento, crucial para os negócios da Microsoft", afirma Leland.  



 
Quem também aposta suas fichas na Web é a IBM. A big blue lançou um conjunto de ofertas que 
o próprio cliente pode selecionar. Essa é a proposta da estratégia batizada de IBM Express, um 
catálogo de ofertas de hardware, software e serviços, com soluções simplificadas e condições de 
pagamento diferenciadas, além de facilidade de instalação. "Em nossa home page temos a 
solução Peoplesoft Express que oferece um sistema de gestão empresarial dentro de um modelo 
empacotado e com a possibilidade de ser pago em até 24 meses", reforçou Luiz Bovi, diretor de 
Small and Business da IBM.  
 
Unidade de negócios  
 
Não enxergar esse mercado como um todo, mas por partes, parece ser uma boa receita. A HP 
acreditou nisso e adotou como política mundial da empresa a criação de uma unidade de negócios 
SMB (small and médium business) para implantar uma política diferenciada. "Criamos uma 
estrutura totalmente voltada para segmentar soluções e serviços para esse mercado", reforçou 
Marcelo Giampietro, diretor de marketing e vendas SMB da HP Brasil.  
 
A corporação já tem esse modelo há três anos. No Brasil, ele foi implantado desde primeiro de 
maio. Um dos critérios fundamentais é a estratificação. "Quando se fala em SMB, não se está 
atingindo especificamente ninguém. É preciso estabelecer as fatias que se quer nesse mercado", 
reforçou Giampietro.  
 
Em setembro do ano passado, a companhia lançou a estratégia Smart Office, um grande guarda-
chuva de produtos e serviços voltados para o segmento.  
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