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Governo do Estado de São Paulo deve colocar no ar ainda este ano um portal para estimular o 
desenvolvimento de pequenas e médias empresas 
 
Ela está de volta. Passada sua experiência na esfera federal, a ex-titular da Sepin (Secretaria de 
Políticas de Informática), Vanda Scartezini, volta a atuar, agora em âmbito estadual.  
 
À frente da Coordenadoria de TI da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São 
Paulo, a executiva não deixa dúvidas: “vim para agitar isso aqui”. 
 
Depois de anunciar a disponibilização de R$ 15 milhões para empresas de TI, através do fundo 
SPTec, Vanda afirma que já têm outra iniciativa em andamento: a criação de um portal – dividido 
por cadeias produtivas – voltado para pequenas e médias empresas. 
 
“Estamos digitalizando o Estado, cadeia por cadeia. Depois de analisar os principais players e 
setores, separamos quatro para os quais a iniciativa será dirigida”, explica.  
 
Os beneficiados serão as indústrias calçadista, cerâmica, têxtil e de turismo.  
 
De acordo com os planos da coordenadora, a idéia é criar um ambiente Web onde haja interesse 
comercial de aporte de oportunidades, como tecnologias, soluções de gestão, financiamentos etc. 
 
Na prática, a iniciativa deve desaguar em um portal – dividido por setor de interesse – onde as 
pequenas empresas destas cadeias poderão participar e acessar negócios com a mesma qualidade 
dos grandes players.  
 
O objetivo final é utilizar a tecnologia para reduzir o abismo existente entre os pequenos 
empreendedores e seus grandes concorrentes, muitos já estruturados e donos de pesadas infra-
estruturas. 
 
Para a formatação do portal, Vanda Scartezini afirma estar trabalhando em conjunto com todo o 
ecossistema que forma estas cadeias, o que vai desde sindicatos até organizações de classe, 
passando por bancos e grandes corporações que tenham negócios com estas empresas. 
 
Abismo 
 
Para exemplificar a necessidade de alavancar iniciativas dentro de uma mesma cadeia produtiva, 
Vanda Scartezini cita como exemplo as indústrias de calçados da região de Birigüi (SP). De acordo 
com o levantamento feito pela Coordenadoria, há naquela área 182 empresas de calçados. Deste 
total, cerca de 10% são consideradas grandes empresas, integradas tecnologicamente. 
“O portal deve minimizar o desnível existente entre estas e as menores. Na verdade, é um projeto 
de inclusão digital empresarial, dentro do mesmo cluster de produção”, avalia. 
  
Custo Zero 
 
“Toda a costura está em andamento para que os pequenos possam participar do portal sem 
custo.É uma forma de atrair estas empresas, que ainda se assustam com os valores”, diz.  
 
Como cada setor contará com um sistema diferente, ainda não há definição de valores a serem 
investidos, mas é quase certo que os primeiros dois setores – cerâmica e calçados – terão seus 
portais em operação já no mês de agosto. 



Uma vez em funcionamento, será responsabilidade do Estado de São Paulo o fornecimento de 
tecnologia, conformidade e treinamento de usuários. Para o último item, já há uma parceria 
fechada com o Sebrae/SP (Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa).  
 
“Meu negócio é fazer com que São Paulo ocupe o seu espaço e a filosofia é fazer crescer o 
produtor do Estado e disseminar a tecnologia para outros Estados”, conclui. 
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