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A informatização plena é um direito também das PMEs. Em pleno início do século 21, requer-
se, cada vez mais, a tomada de decisões rápidas para melhor comprar, vender e administrar 
as organizações. Enfim, otimizar substancialmente os indicadores e resultados dos negócios.  
 
Gastar tempo em processos decisórios é dar oportunidade a perdas: competidores correm na 
frente, escasseiam-se os insumos, perdem-se oportunidades de mercado. Tempo é a moeda 
do século 21, e quem chega primeiro faz o melhor negócio.  
 
Esse fenômeno atinge não somente o topo da pirâmide hierárquica das organizações, mas 
também, de maneira moderada, as periferias das empresas. Não se pode mais perder tempo 
em escalar a hierarquia para receber de cima uma tomada de decisões. Sendo assim, os 
"decisores" da periferia precisam estar não só bem informados sobre os princípios que regem a 
empresa como também permanentemente municiados com as informações mais recentes e 
atualizadas para processar suas decisões rápida e corretamente.  
 
Além da telefonia convencional, tecnologias de transmissão simultânea de dados e gráficos 
economizam e substituem, em alguns casos de maior urgência, despesas de viagens e de 
tempo, trazendo soluções mais eficientes e aumentando, conseqüentemente, a agilidade nas 
companhias. Pequenas e médias empresas precisam estar incluídas nos processos de 
informatização – necessitam, igualmente, de informações precisas e imediatas. Tanto a 
Petrobras quanto o motoboy autônomo tornam-se bem mais eficientes com o uso dos 
modernos meios de telecomunicações e da tecnologia da informação.  
 
Afirmam os estudiosos que ainda vivemos a alvorada do e-business. Uma das principais causas 
desse cenário é meramente cultural, ligada à credibilidade e à familiaridade com os meios 
eletrônicos. As telecomunicações, que tradicionalmente eram dominadas pela telefonia, estão 
em rápida mutação para o transporte maciço de dados. A distância, por outro lado, não é mais 
um problema em função das grandes malhas de longa distância, todas interconectadas e 
operacionais.  
 
Empresas que não dominam esse universo estão, obviamente, fora do processo de compras de 
governos e empresas que já adotaram as licitações via internet. Os pregões eletrônicos, além 
de mais rápidos, representam redução de custos e aumento da eficiência nos dois lados do 
balcão. O problema reside no fato de que, atualmente, só podem beneficiar-se desse método 
empresas que já possuam acesso a essas redes especiais. É, portanto, um privilégio para 
aquelas minorias sediadas no núcleo das áreas metropolitanas. Daí nossa preocupação com a 
inclusão digital empresarial para todos.  
 
Onde está o problema da banda larga? Não há dificuldades técnicas em levar essa tecnologia 
para o interior. Há várias opções e múltiplas modalidades, seja por cabo, rádio ou satélite. Já 
houve até experiências bem-sucedidas de transmissão de dados por meio dos fios da rede 
elétrica. A grande dúvida recai, como sempre, na questão econômica: quanto custa e quem há 
de arcar com os custos?  
 
É óbvio que o número de clientes no interior é bem inferior ao dos grandes centros. Essa 
questão tem desestimulado os investimentos das operadoras em áreas que apresentem baixo 
rateio dos custos. Mas é fundamental salientar que a demanda existe, e não faltam soluções 
técnicas. A saída para esse quebra-cabeças está no estímulo governamental, única 
possibilidade de resolver um problema de natureza eminentemente socioeconômica e que, ao 
contrário do que acontece em países industrializados, por aqui não parece ser uma prioridade 
de nossos políticos.  
 
kicker: Espera-se o estímulo governamental, única saída para problema tão crucial para 
pequenos e médios empreendedores  
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