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As fornecedoras de software para gestão de tecnologia de informação apostam nas pequenas e 
médias empresas. Pelo menos 10% das vendas da aplicação Tivoli da IBM, no Brasil, já vem 
desse segmento, que agora ganha um produto específico. Em 2005, as vendas da versão 
tradicional para os clientes de menor porte subiram 144% no mercado brasileiro.  
 
Fabricantes de sistemas de gestão de TI focam em pequenas e médias 
 
As fornecedoras de software para gestão de infra-estrutura de tecnologia estão apostando no 
mercado de pequenas e médias empresas. Atualmente, a carteira de clientes nesse segmento 
está concentrada principalmente nas mil maiores empresas brasileiras, um mercado de US$ 
200 milhões. De olho no potencial de clientes menores, que já representa 10% das vendas do 
software Tivoli, a IBM resolveu lançar um produto para atender o segmento. Mesmo antes do 
lançamento, as vendas da empresa para as pequenas e médias já haviam crescido 144% no 
Brasil em 2005. Segundo a International Data Corporation (IDC), esta faixa de empresas vai 
investir mais de US$ 10 bilhões em tecnologias da informação no decorrer deste ano.  
 
As aplicações de gestão de TI incluem sistemas como monitoramento de infra-estrutura e 
segurança. "O mercado foi ampliado nos últimos anos com o surgimento de aplicações 
gratuitas e a preocupação com a governança corporativa, que já começa a interessar as 
médias empresas", diz o gerente de marketing de software da concorrente HP, Sérgio Pires, 
que vende o HP Open View.  
 
A versão adaptada da IBM é o Tivoli Express. Na prática, a empresa adicionou ao pacote um 
novo software que simplifica o gerenciamento. A medida é útil porque esse tipo de cliente tem 
equipes de TI menores e menos capacitadas.  
 
A nova versão é oferecida em um formato previamente criado para atender as empresas. 
Como de praxe nesse modelo de negócio, modificações são desencorajadas, sob pena do 
produto ficar muito caro para o bolso do cliente de pequeno porte. A expectativa é que o preço 
do Tivoli Express fique em R$ 97 por usuário.  
 
Uma das críticas a produtos de grande fornecedores como IBM e HP é o tempo de instalação 
desses sistemas. Os executivos da IBM afirmam que o problema não está na aplicação, mas na 
política de gestão definida pelo usuário. "É possível colocar funcionando em um dia e meio. O 
que leva mais tempo é definir o que deve ser permitido ou não no ambiente da empresa", diz 
o vice-presidente mundial de vendas de Tivoli, Wally Casey. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jun. 2006, TI & Telecom, p. C-1. 
 


