
As atenções se voltam para as pequenas e médias empresas 
 
Multinacionais da informática tentam avidamente conquistar um segmento do mercado brasileiro 
que deve movimentar US$ 5,4 bilhões em 2003, segundo a IDC. A informática é uma forte aliada 
para garantir agilidade e inteligência de negócios. Essa constatação inspira cada vez mais as 
médias e pequenas empresas, que deixaram o segundo plano do mercado e passaram a ocupar o 
centro da estratégia da indústria de tecnologia de informação (TI).  
 
É o caso da rede paulista de restaurantes japoneses Nakombi, uma das pioneiras a usar o 
computador de mão, ou handheld, na coleta de pedidos de seus clientes, que são enviados 
automaticamente à cozinha ou ao sushi bar, sem qualquer cabo ou fio, agilizando, e muito, o 
trabalho dos garçons. É o caso, também, da rede de perfumarias O Boticário, que acaba de 
renovar o sistema operacional de seus 520 microcomputadores, que passaram a rodar Windows 
XP.  
 
O Nakombi adotou computadores de mão iPaq da Hewlett-Packard (HP) como aliados há um ano e 
meio, e desde dezembro vem testando, em parceira com a Redecard, o uso de uma impressora 
portátil, que também funciona sem fio, permitindo ao garçom imprimir o boleto do cartão de 
crédito na mesa do cliente, o que garante maior segurança para o freguês na hora de pagar a 
conta. A economia, em tempo e na prestação de serviço, é em torno de 30%, de acordo com o 
gerente da Nakombi, Tadeu Moraes. As duas unidades da rede na capital paulista atendem, 
diariamente, entre 550 e 700 clientes.  
 
Supermercados e farmácias  
 
Assim como o Nakombi, padarias, farmácias, supermercados de bairro e pequenas e médias 
empresas em geral aumentam o uso da informática e de equipamentos como leitoras de código de 
barra, computadores, periféricos e aplicativos para melhorar o atendimento e reduzir custos.  
 
Aliás, esse segmento, conhecido como Small and Medium Business (SMB), nunca foi tão assediado 
pelas empresas de tecnologia como agora. Principalmente porque os institutos de pesquisa 
apontam redução nos investimentos em TI das grandes empresas, que já gastaram o bastante 
nos últimos anos – em especial na virada do milênio – e agora querem integrar sistemas e 
aplicativos para otimizar a infra-estrutura existente. Com isso, o SMB, que está em um estágio 
anterior ao das grandes empresas, realiza investimentos significativos tanto em infra-estrutura 
quanto em aplicativos como os softwares de gestão integrada (ERP, da sigla em inglês).  
 
Apesar de ter registrado uma queda de 12% em 2002, o SMB não deve ser ignorado, pois 
representou um mercado de US$ 5 bilhões só no Brasil e deve voltar a crescer e movimentar US$ 
5,4 bilhões neste ano, informa o gerente de pesquisas em TI e Telecom e consultor da unidade da 
International Data Corporation no País, a IDC Brasil, Mauro Peres. Ele está finalizando nesta 
semana a pesquisa sobre o mercado de pequenas empresas. "Os investimentos do segmento SMB 
devem registrar aumento acima da média dos próximos anos", diz ele, acrescentando que a 
média desse crescimento deve ser de 12%.  
 
Peres define o SMB como um universo de 3 milhões de empresas, das quais 2,8 milhões de 
pequeno porte, com três prioridades para investir em TI: segurança, infra-estrutura e ERP. Um 
universo grande se comparado com as 5 mil empresas de grande porte existentes no mercado. No 
entanto, os grandes fornecedores de softwares e equipamentos não têm facilidades paraentrar 
nesse imenso e pulverizado mercado.  
 
Além das empresas nacionais acabarem oferecendo aplicativos e soluções menos robustas e a 
preços mais adequados ao bolso do pequeno e médio empresário, ainda há o problema do 
mercado cinza, que segundo o consultor, chega a 68% nas médias e a 75% nas pequenas 
empresas. Enquanto isso, a média geral é de 65%.  



 
Não é de hoje que gigantes de tecnologia da informação incorporam em seu discurso que o SMB é 
um mercado prioritário. É o caso de empresas como IBM, HP, Sun Microsystems, Dell, Oracle, 
PeopleSoft, SAP e Microsoft.  
 
A IBM – que atua no segmento SMB há vários anos com parcerias consolidadas com fabricantes 
nacionais de softwares de gestão, como Logocenter, Microsiga e Datasul, que têm forte presença 
nas pequenas e médias empresas – faz nesta semana o lançamento da versão Express dos 
softwares DB2 (banco de dados), Lotus (e-mail e colaboração) e Tivoli (storage) no País. Trata-se 
de uma versão mais enxuta e ao alcance das empresas de pequenos e médio porte, informa o 
diretor de SMB e Canais, Armando Toledo. Desde o final de 2002, a IBM oferecia o WebSphere-
Express, aplicativo de e-business.  
 
Mercado norte-americano  
 
A decisão da IBM baseou-se em pesquisa da IDC, que diz que 54% dos investimentos em TI nos 
Estados Unidos são feitos por empresas com menos de mil funcionários e representa um mercado 
de US$ 150 bilhões.  
 
É com esse universo de empresas com menos de mil funcionários que a Microsoft trabalha no 
País. Segundo uma pesquisa encomendada pela companhia, no Brasil existem 4,2 milhões de 
empresas com esse perfil, das quais 2,4 milhões tem computadores e só 200 mil possuem ERP. 
Para atuar nesse segmento, a empresa montou uma estratégia que envolve investimentos 
mundiais de US$ 2 bilhões até 2004.  
 
A HP iniciou em março a fabricação nacional de servidores com plataforma Unix de até oito 
processadores, voltados para empresas de pequeno e médio porte. A companhia liderou o ranking 
nacional de servidores no 4 trimestre de 2002, com 29% do mercado, segundo o Gartner.  
 
Como 30% do faturamento da companhia é proveniente de vendas e serviços para pequenas e 
médias empresas, a HP tem o mercado SMB como uma de suas prioridades, informa a diretora de 
marketing para pequenas e médias empresas, Raquel Gaspar. Segundo ela, a estratégia é 
trabalhar mercados verticais e oferecer soluções completas. A HP é parceria de empresas 
nacionais que funcionam como revenda de seus produtos e dispõe de um braço financeiro, a HP 
Financial Services  
 
Software brasileiro em solução globalizada 
 
São Paulo, 15 de Abril de 2003 - É um bom exemplo de ação globalizada. A empresa australiana 
Disc estava reunindo softwares para montar uma solução completa para integrar a cadeia de 
suprimentos de redes varejistas, atacadistas e cooperativas. A InterSystems, dona do banco de 
dados Caché, sabia disso. E conhecia uma empresa brasileira, a Cybiz, que tinha um aplicativo de 
marketplace, para compra e venda na internet. A InterSystems aproximou a Disc da Cybiz. Saiu 
negócio. O software brasileiro tornou-se um dos cinco módulos do pacote DiscLinc.  
 
Segundo Luciane Schutte, diretora da Cybiz, a solução passou a ser oferecida nos Estados Unidos, 
Europa e Austrália para cooperativas, redes de franquias e associações. Uma dessas associações, 
a norte-americana United Purchase Association (UPA), que reúne distribuidores de produtos da 
área de manutenção, comprou a idéia e fechou um acordo que garante a venda de pelo menos 40 
soluções DiscLinc por ano. A UPA tem cerca de mil associados. O acordo começa a funcionar em 
2003. "A UPA vai promover nossa solução entre todos os seus associados", afirma Luciane. "E 
existe o compromisso de comercialização de um número mínimo de licenças".  
 
Até o final de 2001, a Cybiz era uma empresa focada nos negócios do mundo virtual e tinha um 
aplicativo de e-business que rodava em várias plataformas. A aproximação com a InterSystems 



fez com a Cybiz migrasse sua solução exclusivamente para a plataforma Caché e passasse a olhar 
para os mercados tradicionais, para o mundo de "tijolos e areia", como diz Luciane. É aí que se 
situam as empresas ligadas à UPA. Para a InterSystems, promover uma solução de qualidade, 
atrelada ao seu banco de dados, é uma forma de aumentar o valor do seu negócios e conquistar 
mais clientes.  
 
A solução da Cybiz foi adaptada, por exemplo, para garantir a transferência automática de vários 
pedidos de compras e sua consolidação em um único pedido. É uma forma de associados de 
cooperativas ganharem escala nas compras e aumentarem seu poder de barganhar melhores 
condições de pagamento e descontos. Com o DiscLinc os distribuidores compartilham informações 
sobre seus estoques. O pacote tem cinco módulos: varejo, marketplace, atacado/distribuição, 
manufatura e finanças.  
 
No mês passado, o DiscLinc foi apresentado no mercado europeu na feira Cebit, em Hannover, no 
estande da InterSystems. O módulo de distribuição do programa já é comercializado isoladamente 
na Alemanha. E os contatos na Cebit abriram perspectivas de novas contratos na Espa-nha, Itália, 
Portugal e França. "Viramos um braço off shore do projeto DiscLinc", afirma Luciane. "E 
acreditamos que nosso faturamento possa aumentar em 50% em 2003, graças às exportações". A 
Cybiz colocou suas fichas no DiscLinc, que permite a automação da cadeia de suprimentos via 
internet. A Disc, que já atuava em mais de 80 países, também deposita grandes esperanças na 
solução. Tanto que mudou seu nome para DiscLinc.  
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