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PARA A EMPRESA argentina E-volution,
as fronteiras têm cada vez menos sentido.
Assim o demonstraram recentemente,
quando uma empresa de cosméticos
mexicana contratou seus serviços de
marketing digital com o objetivo de
promover a marca. Para isso, a E-volution
produziu uma série on-line. O roteiro
e a produção gráfica foram realizadas
no escritório da empresa em Buenos
Aires. Enquanto isso, no México foram
contratadas as vozes para interpretar os
personagens animados do comercial e
fez-se os ajustes de conteúdo cultural e
modismos para o mercado-alvo da cam-
panha. "Funcionamos com comunicação
sincronizada, como a videoconferência
e o chat e a não-sincronizada, como o
e-mail", diz Ignacio Roizam, gerente da
E-volution para os EUA.

Além de trabalhar à distância com
seus clientes, a E-volution usa variados
recursos tecnológicos para operar uma
rede com os executivos de suas diferentes
filiais, que no começo sequer contavam
com escritório próprio. "A chave está em
crescer de forma gradual e investir em
gente antes que em infra-estrutura física",
diz Roizman, que começou a trabalhar na
sede da E-volution em Miami alugando
um pequeno espaço em um centro de
negócios, no qual compartilhava infra-
estrutura com outras empresas. A esta
filial se soma uma no México e outra
em Barcelona, cujos executivos devem
se focar principalmente na geração de
novos negócios, enquanto em Buenos
Aires se administram as contas de clientes
como Hewlett-Packard, History Channel
e Peugeot e são realizadas as produções
das campanhas. É uma estrutura bastante
global para uma empresa que fatura
US$ 5 milhões ao ano, mas que está se
transformando numa tendência dentro
de uma nova geração de pequenas em-
presas: ser micro, mas globais, graças à
tecnologia.

Em tempos de globalização, as reu-
niões internacionais são marcadas por
e-mails, confirmadas em uma versão de
chat e depois realizadas por telefone ou
videoconferência, tudo com a indispen-
sável telefonia IP. A isso se somam as
aplicações de internet, datawarehouse

(armazenamento de dados) e intranet,
extranet... E a lista segue. Essas ferramen-
tas tecnológicas se converteram no braço
direito de pequenas e médias empresas
que buscam talento e clientes no mercado
global e não contam com muitos zeros
para investir em enorme infra-estrutura
fora de seus países ou bancar constantes
viagens para reuniões presenciais com
todos os seus executivos.

As oportunidades para fazê-lo são gigan-
tescas. Os desafios também, pois operar
internacionalmente torna mais complexo
todos os processos de uma empresa.
"No início, é complicado aprender a
administrar gente ou se relacionar com
pessoas de forma remota, mas depois se
torna parte integral e aceita da operação
da empresa", conta o mexicano Marcus
Dantus, presidente da Simitel, provedora
de serviços de contact center a empresas
pequenas e médias, que inclusive foi

idealizada virtualmente e à distância.
Tudo começou quando Dantus traba-

lhava no portal Mexico.com e foi citado
num artigo da revista tecnológica Red
Herring, no qual mencionava que, além
de cuidar de sua companhia, estava
buscando alternativas de negócio. No
outro lado do Oceano Atlântico, em
Londres, Serge Kruppa, que trabalhava
na Accenture, leu a informação e se in-
teressou pela proposta de Dantus, porque
estava justamente pensando em criaç uma
empresa de serviços de valor agregado
na América Latina. Então, pesquisou no
Google e encontrou o e-mail de Dantus
e conversaram. Depois de uma troca
de e-mails, Kruppa viajou em 2001 ao
México e se reuniram pessoalmente pela
primeira vez. Ambos renunciaram a seus
trabalhos e formaram a Simitel.

Atualmente a empresa opera com
24 pessoas no México, duas nos EUA e
três na Inglaterra. Todos trabalham com
internet, e-mail, chat, softphones (software
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de telefonia que permite comunicar-se
pelo computador) e voz sobre IP. Dessa
forma, se comunicam constantemente para
ter reuniões e inclusive podem realizar
brain storming de forma sincronizada
com as ferramentas de colaboração na
web, como Webex ou GotoMeeting.
"Geralmente há um site que inclui senha
e às vezes é preciso baixar uma pequena
aplicação", explica Dantus. "Ao fazer o
login todo mundo está conectado." Além
disso, na Simitel possuem um sistema
de videocâmeras que estão conectadas
à internet e, através de um site, Dantus
ou Kruppa (CTO da empresa) podem ver
em tempo real quem está no escritório e
monitorar seu trabalho de qualquer parte
do mundo. Graças à essa operação virtual
e à globalização de seu negócio, enquanto
em 2003 faturaram US$ 120 mil, em 2006
esperam chegar a US$ 3 milhões.

Segundo o professor Gerald Mc-
Dermott, da Wharton University of
Pennsylvania, que pesquisa tecnologia
e o desenvolvimento dos mercados
emergentes, a internet é uma ferramenta
importante porque consegue reduzir custos
para uma empresa, mas não é tudo. "A

inovação passa por muito trabalho em
grupo, por entregar um valor agregado
nos processos e isso depende de fatores
institucionais e organizacionais mais que
da tecnologia", afirma.

Isso foi o que aprendeu a pequena
multinacional Sundia, que fabrica sucos
de fruta, como melancia e melão. Com
sua casa matriz em San Francisco, nos
EUA, essa empresa adquire a fruta de
fornecedores do México, América Central
e EUA e a vende a clientes norte-america-
nos, além de canadenses e europeus. Para
receber os pedidos, tem um call center
localizado nas Filipinas, cujas operadoras
falam diversos idiomas e, além de tudo,
o departamento de finanças de Sundia se
localiza na índia. "Com a tecnologia, e
sobretudo a internet, as comunicações,

a transferência de dados e as operações
bancárias, entre outros, são tão rápidas
como um clique", diz Dan Hoskins, gerente
de tecnologia da Sundia. Mas nem tudo é
tão simples. Trabalhar com gente na índia
ou comunicar-se com seu sócio, Brad
Oberwager, que viaja constantemente à
China, tem obrigado Hoskins a ter várias
reuniões no meio da noite e esquecer-se
da possibilidade de ter um sono contínuo.
"É preciso aceitar que não existem as oito
horas diárias de trabalho, já que tenho
de estar acessível realmente as 24 horas
do dia", diz Hoskins.

O mexicano Simón Levy-Dabbah também
conhece essa história de virar a noite
por conta de diferenças horárias. Há
dois anos criou a LatinAsia, empresa
de consultoria e assessoria de negócios
entre Ásia (especialmente China e índia)
e América Latina. Atualmente possui
um escritório no México, dois na China
(Pequim e Shangai), um em Madrás, na
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índia, e outro na Guatemala. "Temos
reuniões semanais com toda a equipe,
falamos ao menos uma vez por dia por
Skype e usamos o dataware para acom-
panhar o avanço dos projetos e obter os
documentos que necessitamos", afirma
Levy-Dabbah, que quando viaja para a
China também não esquece seu telefone
celular, o laptop com microfone e câmara
de vídeo e seu HP Pocket PC (computador
de mão), para estar sempre conectado.
"Essas tecnologias são uma solução para
as pequenas empresas em termos de
mobilidade e conectividade porque lhes
permitem reduzir custos e operar sob a
lógica de global-networking", diz Daniel
Domeneghetti, analista da consultoria E-
consult, no Brasil, país onde o crescimento
das pequenas e médias empresas globais
ainda não é tão forte, principalmente pelo
grande mercado interno.

Um dos poucos casos de empresas bra-
sileiras que exploraram sua característica
global com a tecnologia é o da provedora
de serviços odontológicos corporativos

DentalCorp, que recentemente abriu um
escritório em Santiago do Chile para
começar a expandir seus negócios pela
região. Focada no atendimento a empre-
sas, a DentalCorp desenvolveu uma base
de dados de tratamentos com que opera
no Brasil e à qual, atualmente, podem
ter acesso a dentistas que trabalham
na empresa no Chile para saber como
proceder. Para isso ocupam o programa
de gestão de base de dados SQL, da
Microsoft, ao que agregam constantes
conferência telefônicas com Skype ou
reuniões através de chat.

Essa crescente necessidade tecnológica
despertou o apetite de provedores globais
de TI. "Eles sempre olharam para as
pequenas e médias empresas latino-ame-
ricanas com muito interesse", diz Robert
Anderson, vice-presidente de pesquisa em
pequenos e médios negócios da consultoria
Gartner. "Para isso, tiveram que trabalhar
muitíssimo para adaptar as ferramentas

à realidade dessas empresas da região
e seus critérios locais como o sistema
de imposto ou aspectos regulatórios."
Anderson também recomenda os ASP
(Provedor de Serviço de Aplicação),
que alugam aplicações especializadas
de tecnologia. "As pequenas e médias
empresas deveriam entender que, para se
globalizar, necessitam adotar tecnologia,
mas não se converter em empresas de
tecnologia, para não perder sua atividade
econômica essencial", diz Anderson.

Também o uso de ferramentas de open
source é outra alternativa para esses
negócios, dado o livre acesso a seu có-
digo fonte, constante melhoria e novas
aplicações que seus próprios usuários
entregam. A argentina Globant, que
oferece soluções tecnológicas, sabe
disso, e utiliza o software de open source
Asterisk, de telefonia sobre IP tanto para
os serviços que oferece a seus clientes
quanto para suas comunicações corpo-
rativas. "O resultado de nosso aporte à
comunidade open source foi numa central
telefônica IP completamente estável,
com Voice Mail, gravação de chamadas,
comunicações móveis e inteligentes", diz
Martin Migoya, presidente da Globant,
na Argentina. Essas soluções podem
ser programadas em notebooks, PDA e
dispositivos Wi-Fi. "Você se levanta de
manhã na sua casa, se conecta à rede Wi-
Fi e chegam chamadas em seu telefone
como se estivesse em seu escritório",
diz Migoya.

A mobilidade também é fundamental
para as pequenas e médias empresas
globais, que em muitos casos operam
sua empresa completamente de seu
notebook. Vast.com é um bom exemplo
disso. Sua matriz está em San Francisco,
e seu criador e gerente de tecnologia, o
sêrvio Ivko Maksimovic, administra a
programação desse buscador das praias
da República Dominicana, enquanto
desfruta do sol e do ar puro caribenho.
Além disso, trabalha com uma equipe
de engenheiros na Sérvia, e uma pessoa
em Dublin (Irlanda) e outra em Saravejo
(Bósnia). "Nesse tipo de trabalho, não
importa o lugar físico em que você tra-
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UMA BOA RECEITA para aprender como montar um pequeno negócio global
é contar com o capital humano adequado, criatividade e ferramentas
tecnológicas. Telefonia IP para que sua voz viaje como dados pela
internet, com um custo muito menor que as linhas tradicionais; telefones
inteligentes, que servem como equipamentos móveis e computadores
de mão; videoconferência para reuniões à distância; call centers com

plataformas tecnológicas e múltiplas funções, como programa de
mensagem instantânea e administração de diretório; software para
gestão de dados; aplicações de colaboração on-line para construir um
espaço de trabalho virtual para um grupo de usuários; redes sem-fio
e sistemas multifuncionais de impressão, que incluem fotocopiadora,
fax e scanner. E tudo isso em sua própria mesa de trabalho.
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balha", afirma Maksimovic. "Acontece
algo impressionante: em vez de selecionar
entre um pequeno grupo de talentos, há
milhões e milhões para escolher, é mais
barato (no meu caso, estar aqui do que
nos EUA) e podemos estar igualmente
conectados." Para isso, Maksimovic opera
com internet, messenger e skype, tudo isso
em seu notebook Thinkpad, e administra
seus próprios horários. Quando tem que
trabalhar, trabalha. 'Acordo, tomo banho
da piscina para me refrescar e logo me
conecto à internet, reviso as notícias, e
as próximas 12 horas são de trabalho",
conta Maksimovic. "O messenger é crucial
porque você pode bloquear pessoas ou
ficar offline e depende de você se deseja
ser interrompido. Quando se está no es-
critório, ao contrário, isso é impossível,
somente pelo ambiente."

Longe da República Dominicana,
dentro da realidade santiaguina, o enge-
nheiro em minas Marcos Munoz também
opera sua própria empresa virtual, a

Redminera.com. A empresa nasceu há
cinco anos, depois que Munoz deixou
seu trabalho como assessor de minis-
tros de energia e mineração do governo
do Chile e decidiu ser independente.
Apesar de a Redminera.com ter nascido
como um centro de informação para
potenciais investidores internacionais
no setor chileno de mineração, com os
anos se converteu numa intermediária
entre estes financistas e as empresas

que necessitam do investimento. Através
da Redminera.com foram gerenciadas
iniciativas em mineração, biotecnologia
e energia renovável. Além das quatro
pessoas que trabalham com ele em seu
pequeno escritório santiaguino, tem uma
rede de colaboradores no México, Peru e
Argentina, todos realizando teletraballho
de seu computador e conectados através
da internet. "Usamos ao máximo as tec-
nologias para evitar os tempos mortos",
diz Munoz. "Entre essas, ocupam vide-
oconferências e uma mesa virtual, que
é uma aplicação on-line de open source
na qual compartilham a informação e
podem trabalhar on-line.

A chave de tudo isso não é a tecnologia
em si. "Um celular, um potebook, e uma
conexão móvel à internet são suficientes
se existir o capital humano e a tecnologia
que permite encontrar e trabalhar com
esse talento em qualquer parte do mundo.
Seja em uma agitada cidade asiática, num
tecnológico parque de Silicon Valley ou
numa praia do Caribe. •

—Com Andrés Piedragil
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