


O CAMPO É CONCORRIDO,
AS GRANDES DOMINAM, OS
TRIBUTOS SÃO MUITO
ALTOS, O GOVERNO NÃO
AJUDA, OS PROFISSIONAIS
SÃO DISPUTADOS, INVESTIR
É DIFÍCIL E VENDER SEM UM
NOME CONHECIDO NEM SE
FALA, É UMA MISSÃO MAIS
ÁRDUA AINDA. É, infelizmente
tudo isso é verdade, mas não há
motivos para jogar a toalha antes
mesmo de enfrentar o primeiro
round. Não basta fé para que as
pequenas tenham chance de
sobreviver e crescer na área de
tecnologia da informação. Com
um bom produto nas mãos e
uma estratégia traçada com
perícia, porém, é possível alcançar
o sucesso até mais rápido do que
se pode imaginar. Duvida? Pois
deixemos que os fatos e os
exemplos falem por si.

Dar ao mercado o que ele
pede, por exemplo. Esse talvez
seja um dos primeiros e mais
importantes detalhes que fazem
de uma empresa um bom ou
mau negócio. Parece óbvio, mas
pense um pouco. Onde as
grandes têm buscado diversificar
a oferta para ganhar ou manter
diferencial competitivo? Basta
olhar o número de aquisições de
pequenas e médias com
experiência em algum segmento
ou processo para se ter a resposta
nua e crua. Sim, embora as
gigantes invistam em pesquisa e
desenvolvimento, boa parte das
boas idéias é absorvida de
empresas menores.

A história das bem-sucedidas
APPI Tecnologia, do Rio de

Janeiro, e Vanguard, de Recife,
tem justo esse ponto em comum:
inovação. Uma apostou em
produto, outra em serviço.

Alvo e tempo certos
Fundada em 1993, a APPI

começou provendo soluções de
conectividade, mas em 1998
resolveu investir no mundo dos
PÔS (de Point-Of-Sale ou
ponto-de-venda), desenvolvendo
uma solução de TCP/IP, a
PÓ S Web — uma camada de
software para terminais PÔS que
permite a conexão pela internet,
ao invés de GPRS, mais usual
para transações de débito e
crédito. Qual a vantagem? A
solução possibilita expandir a
função dos terminais, tornando-os
uma espécie de central de
produtos e serviços com a oferta

de operações agregadas como
recarga de celular,
correspondente bancário, pedidos
de mercadoria etc.

Além disso, o POSWeb
conversa com o sistema
operacional dos terminais PÔS,
que geralmente são proprietários
e dependem dos fabricantes,
permitindo padronizá-los com a
captura do legado. Ou seja,
sinônimo de economia em
investimentos em TI e de uma
plataforma flexível, que abriga
facilmente novas aplicações ao
gosto do freguês — um bom
produto. Tudo muito bonito, mas
a questão é: como levar essa
solução para o mercado s'em



gozar da credibilidade que as
grandes empresas têm?
"Tínhamos duas opções. Ou
começávamos pelo mais difícil
ou pelo mais fácil. Queríamos
um cliente realmente grande

,. que nos colocasse no mercado,
que ditasse tendências", diz
Fernando Wagner da Silva,
diretor de produtos e novos
negócios da APPI. Com
paciência, a empresa iniciou
um trabalho de formiguinha
junto à Visanet. Foram
três anos de namoro, batendo
insistentemente na porta
da operadora até que se
consolidasse a negociação.

A espera valeu a pena.
Hoje o POSWeb roda em cerca
de 500 mil terminais da Visanet
no Brasil, já foi apresentado para
a Visa Internacional e
Mastercard, conquistou clientes
nos cinco continentes e está,
inclusive, sendo adotado como
padrão no México.

Tudo isso fruto do esforço e
investimento em P&D de uma
empresa pequena que faturava
cerca de três milhões de reais há
três anos, logo que a solução
começou a ser implantada,
número esse que saltou para a
casa dos 11 milhões e deve
atingir os 18 milhões em 2008.
"Currículo é tudo. Se a Visanet
está usando é porque tem valor.
A grande porta de entrada foi a
inovação. Investimos de 30 a
40% do faturamento nisso.
Dos 60 funcionários que temos,
40 atuam em pesquisa e
desenvolvimento", informa Silva.

Circunstâncias
favoráveis

Serviço de qualidade, uma
dose de sorte e boas relações
talvez resumam o início
com o pé direito da consultoria
pernambucana VANguard
(Value Added Network
guardians), especializada
em gerenciamento de
infra-estrutura e serviços em TI.

Coincidindo o momento
acadêmico que passavam com a
criação do C.E.S.A.R - Centro
de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife, em 1998,
as então alunas do mestrado da
Universidade Federal de
Pernambuco, Danielle Mattos
Franklin e Luciana Varejão,
foram convocadas pela
incubadora a colocar em prática
o conhecimento na área,
assumindo um projeto dos
supermercados Bom Preço (hoje
Wal-Mart), que precisavam de
ajuda para buscar soluções de
TI no mercado, quando ele
começava a se aquecer e ainda
faltava oferta de consultoria
do gênero. Esse seria apenas o

primeiro dos grandes clientes
que viriam pela frente. O "job"
de um ano deu origem à
companhia e a levou a ser
incubada por dois anos no
centro, o que trouxe outros ,
contratos importantes em
varejo, telecomunicações e
governo. Passado o período de
incubação, em 2001, a empresa
tratou logo de arrumar um
parceiro forte, aliando-se à IBM.
"O próprio C.E.S.A.R já dava
credibilidade. Unimos essas
duas forças para chegar até os
clientes grandes, o que foi
primordial. Não tínhamos
nome, mas tínhamos
competência", conta Danielle
Franklin, diretora-executiva
da VANguard.

A combinação deu certo.
A venda, que começou
intermediada pela incubadora,
agora acontece de diversas
formas para todo o Brasil, desde
a política do porta em porta até a
procura espontânea. "Vem
contratos pela IBM, por indicações
de clientes que ouviram falar.
No mundo de TI, a melhor
propaganda é o boca-a-boca",
diz Danielle, que conta com
cerca de 34% dos negócios
gerados por meio de parceiros,
sendo a IBM sozinha
responsável por 15 %.

Embora pequena, a
VANguard goza de uma carteira
de clientes invejável, que inclui
projetos para Sendas, Embratel,
Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco (Chesf), Secretaria
da Fazenda do Estado de



Pernambuco, Tribunal Regional
Federal da 5a Região, Banco
Nordeste, entre outros.

Não saíram do mapa
brasileiro, mas expandiram a
atuação nesse pouco tempo,
inaugurando escritórios também
em Brasília, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, além de atender
clientes de outras praças, uma
presença e tanto para uma
empresa com 25 funcionários
e a expectativa de fechar 2007
com um faturamento de
4,5 milhões de reais.

Ainda sobram
pedras no caminho

Elas descobriram formas de
deslanchar o nome e vender para
clientes que fazem a diferença,
porém ainda sofrem com outros
percalços alheios à criatividade.
"As pequenas têm muita
dificuldade pela carga tributária.
Estamos competindo de igual
para igual com as grandes. A
vantagem que nos mantém
é o fato de sermos muito
especialistas, o que talvez atraia
os clientes", observa Danielle.

A tendência do mercado de TI
passar a trabalhar com um
fornecedor único também
preocupa, mas por outro lado
reforça a importância de ter o
diferencial, ainda que seja para
fazer um bom negócio numa
possível fusão ou aquisição.

Com pedido de patente em
pelo menos seis países, a APPI
diz sentir a falta de incentivo do
governo brasileiro nesse ponto,
além de ter de ser virar para

exportar por conta própria
também. "O governo é muito
lento, não podemos esperar até
que façam alguma coisa. Se
fôssemos uma empresa
americana já poderíamos ser a
Microsoft dos meios de
pagamento", compara Silva.

Outra pedra no sapato das
pequenas empresas de TI é o
leilão de profissionais que há
nesse mercado, o que não deixa
muita chance de concorrer com
as grandes, oferecendo salários
maiores para cobrir propostas
mais agressivas da concorrência.

Há muita perda de pessoal,
mas a saída tem sido ficar de
olho em quem se destaca nas
universidades para captar sangue
novo, profissionais cheios de
vontade e idéias para trabalhar; e
dar incentivos, ainda que não seja
aumento salarial, mostrar que há
oportunidade de crescimento,
benefícios, ambiente e até certa
flexibilidade, atrativos que os
façam pensar duas vezes antes de
abandonar o posto por um cargo
em empresas maiores, mas que
também possam trazer mais
cobranças no pacote.

Embora possa não parecer,
há lá suas vantagens em ser
pequena, basta saber explorá-las
com determinação. Há forte
concorrência sim, mas no que
diz respeito puramente às regras
de mercado, ela é menos desleal
do que se pensa. As empresas
menores interessam e ganham
cada vez mais a atenção, seja pelo
potencial de inovação, pela
formação de mão-de-obra, pelo
complemento ou terceirização de
um projeto de uma grande que
não dá conta de atender sozinha
a própria demanda.

Existe, ainda, a possibilidade
de clientes também pequenos
e médios terem outras opções
de fornecedores de tecnologia,
muitas vezes com um preço
mais atrativo, para começarem
o processo inevitável de
digitalização de seus negócios.
Não há espaço para todos,
mas sim para os competentes
de qualquer porte. E é
importante que eles
co-existam para alimentar
o ecossistema; oxigenar o
mercado com diferentes
idéias a todos os sabores.
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