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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 campanha. “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 empresas: ser micro, mas globais, graças à tecnologia. 
 
Em tempos de globalização, as reuniões internacionais são marcadas por e-mails, confirmadas 
em uma versão de chat e depois realizadas por telefone ou videoconferência, tudo com a 
indispensável telefonia IP. A isso se somam as aplicações de internet, datawarehouse 
(armazenamento de dados) e intranet, extranet... E a lista segue. Essas ferramentas 
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. 
 
Desafios 
 
As oportunidades para fazê-lo são gigantescas. 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 trabalhava 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 interessou pela proposta de Dantus, porque estava justamente pensando 
em criar 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 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 McDermott, 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. 
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