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Depoisdevenderaempresa,
jáéhoradecriaroutra
Empreendedores de sucesso voltam a apostar no setor de tecnologia

OGoogle tem oGoogle Apps. A
Microsoft temoOffice Live.No
Brasil, existe o Aprex, serviço
de escritório online lançado em
agosto de 2006 por Edson Ro-
mãoGomes, criador do serviço
de hospedagem gratuita de si-
tes HpG, comprado pelo iG em
2001. “Émuito empolgante tra-
balhar com tecnologia”, disse o
executivo, que também esteve
à frente do provedor STI. “No
ano passado, meus sócios e eu
percebemos que o mercado de
aplicativosparapequenasemé-
dias empresas.”
Os sócios deRomão sãoGui-

lhermeCoelho eRoberto Icizu-
ca,comquemeletambémtema
produtora ZeroUm Digital e o
site de música Rockwave. O
Aprexofereceserviçoscomoca-
lendário, contatos, disco vir-
tual, apresentações e e-mail

marketing. O internauta pode
usar de graça ou pode pagar
uma mensalidade e criar gru-
pos de usuários, para integrar
os funcionários de uma empre-
saouclientes e fornecedores.A
mensalidade custa R$ 38 para
grupos de cinco profissionais
ouR$ 98 para 20.
Segundo o empresário, o

mercado de internet mudou
bastante nos últimos anos. “Os
investimentos estão muito
mais responsáveis e a tecnolo-
gia se tornou mais acessível”,
disseRomão. “Nãoédifícilpara
uma pequena empresa ter dois
ou três computadores ligados à
banda larga.” O Aprex tem 10
mil contas abertas e não divul-
gaquantosusuários sãopagan-
tes. “Queremos ter, num perío-
dodeaté 12meses, de200a300
mil usuários, com 10 mil clien-

tes pagantes.”
Outros empreendedores

quevoltarama investir nomer-
cado de tecnologia foram Luiz
Wolf e Hélio Katanosaka. Em
1994, eles criaram a Flow &
HMK, que desenvolveu um sis-
tema de recarregar créditos
emcelularespré-pagossemcar-
tões. O grupo britânico Upaid
comprou a Flow & HMK em
2001, para levar o sistema a ou-
tros lugares domundo.
Em 2003, Wolf e Katano-

sakacriaramaTech4B,quefer-
ramentas para avaliar a quali-
dade do software. Com 60 fun-
cionários, a empresa faturou
R$ 10 milhões no ano passado.
Eles usam tecnologia de redes
neurais que consegue avaliar
emminutos centenas de linhas
de código, identificar falhas e
apontar soluções.

“Comavendadaempresapa-
ra a Upaid, conhecemos vários
fornecedoresdesoftwaredaÍn-
dia, que produziam em quanti-
dade,masmuitas vezes não es-
tavamsatisfeitoscomoresulta-
do”,explicouWolf.“Alémdeen-
contrarmos problemas, tam-
bémos resolvemos.” ATech4B
tem 22 clientes ativos e mais 12
comcontratos esporádicos.
“Quandoabrimosaprimeira

empresa,enfrentamosmomen-
tos difíceis”, afirmou Wolf.
“Nãoestávamospreparadospa-
ra crescer.”Antes de criarem
asduas empresas,Wolf eKata-
nosakatrabalhamjuntosnaSy-
base,umaempresadesistemas
de gerenciamento de banco de
dados.ATech4Béassociadada
Endeavor,entidadesemfins lu-
crativos que apóia o empreen-
dedor. ● R.C.

Norastrodocelular,anovageração
deinvestidoresemtecnologia

VOLTA–Wolf eKatanosaka: ‘Encontramose resolvemosproblemas’

Empresas locais prosperam criando produtos e serviços para o segmento de comunicações sem fio

Renato Cruz

SaídodeumMBAemHarvard,
Marcelo Condé trabalhava pa-
raobancodeinvestimentosGol-
dmanSachs emNovaYork, em
2001.Depois de pesquisar onde
havia oportunidades para em-
preender, resolveu voltar ao
Brasil. “Cheguei em maio e em
junho montei a Spring Wire-
less”, disse Condé, criador de
uma empresa que atende a 200
grandes clientes, com 100 mil
usuários de seus produtos. A
Spring Wireless leva sistemas
corporativos, como automação
de força de vendas e gerencia-
mentoderelaçõescomclientes,
paradispositivosmóveis, como
celulares e computadores de
mão.
Em janeiro deste ano, omer-
cadobrasileirode telefoniamó-
vel ultrapassou 100 milhões de
acessos. As operadoras espe-
ram uma desaceleração. Mes-
mo assim, existe muito espaço
de crescimento para empresas
brasileirascomoaSpringWire-
less, queaproveita abase insta-
ladadecelularesparacriarpro-
dutos e serviços. “O mercado
corporativo, de contas grandes
e médias, corresponde de 3% a
4%do total de celulares”, apon-
touCondé.“Hámuitoespaçopa-
ra atacar.”
Não foram fáceis os primei-
ros dois anos da Spring Wire-
less. “As redes de comunicação
dedadosdealtavelocidadeain-
da não estavam prontas”, lem-
braCondé.Depoisdeumcresci-
mento abaixo do esperado, o
mercadodecolou.ASpringWi-
relesstambémestápresenteno
Chile,Peru,Colômbia,Venezue-
la, México, Espanha, Portugal,
RússiaeEstadosUnidos.Plane-
ja mudar seu nome para Sys-
gold,menoscomum,parafacili-
tar sua atuação internacional.
Sysgold é como se chama uma
empresamexicanaqueincorpo-
rou no fim de 2005. Entre seus
acionistas estão a sueca Erics-
son e a americana Intel.

JOGOS
No mercado de consumo, o
avanço do celular permitiu o
surgimento de companhias co-
moaMeantime,doRecife,espe-
cializada em jogos para telefo-
nesmóveis. Ela surgiu em 2001
como um projeto do Centro de
Estudos Avançados do Recife
(Cesar) e em 2003 se transfor-
mouemumaempresa indepen-
dente, tendo como fundadores
Haim Mesel e Geber Ramalho.
“A proposta inicial era mais
abrangente, ia além dos jogos”,
disse Fabiano Fernandes Al-
ves, diretor de produtos da

Meantime.
Os primeiros jogos começa-
ramcomo projetos de pesquisa
edesenvolvimentoparaaMoto-
rola. Dois jogos desenvolvidos
poreles,GoldHuntereSeaHun-
ter, ficaram entre os 20 melho-
res num concurso da SingTel,
operadora celular de Cingapu-
ra, no fimde2002.Em2003, re-
ceberam investimento da FIR
Capital. A Meantime tem mais
de50 jogosdesenvolvidos. Cer-
ca de um terço do faturamento
vemdomercado internacional.
“Ainda não dá para viver só
comomercadonacional”,apon-
touAlves.Opotencialdecresci-
mento, no entanto, é grande.
“Na Europa, só 5% da base faz
download de jogos. No Brasil,
nãocheganema5%.”Ociclode
desenvolvimento de jogos para
celulares é longo. “Do projeto à
primeiravenda, levade9meses
a um ano.”

QUARTA GERAÇÃO
Quando aNeovia foi criada, em

2003, nem se falava na tecnolo-
giaWiMax, de banda larga sem
fio, adotadapela empresa e que
está sendo chamada de quarta
geração das comunicaçõesmó-
veisnosEstadosUnidos.Ainda
nemchegouaoBrasil a terceira
geração do celular e o WiMax
usado pela Neovia não émóvel,
masgrandesoperadoras, como
as concessionárias de telefonia
fixa Telemar e Telefônica, es-
tãodeolhonoWiMax.AEmbra-
tel e a Brasil Telecom têm fre-
qüências para o sistema, que
ainda não começaram a explo-
rar.
O fundador da empresa foi
MárcioCamargo, ex-diretor do
BancoGarantia, que entãopas-
savaporumperíododequaren-
tena, sem poder atuar no setor
financeiro, e resolveu investir
emtecnologia.“Eutinhasidodi-
retor de tecnologia na Folha e
noUOLeresolvipassarumano
fora, estudando nos Estados
Unidos”, disse Carlos Barroso,
diretor de tecnologia e opera-

çõesdaNeovia, que estánaem-
presa desde o começo. “OMár-
cio me chamou para avaliar a
parte técnica dos projetos que
eleestudavae,naprimeiracon-
versa, tiveumaposturabastan-
te crítica. No dia seguinte, me
chamou para trabalhar com
ele.”
“Com o boom do celular, ele

viu que a tecnologia sem fio era
o futuro”, afirmou Barroso. A
primeiraconversasobreaNeo-
via aconteceu em outubro de
2001e,quatromesesdepois, lan-
çavamopiloto, conectandocin-
co prédios à internet comsiste-
mas de rádio. A idéia inicial era
levar banda larga para prédios
residenciais.Comotempo,aca-

baram vendo que havia uma
oportunidade interessante em
pequenas e médias empresas e
até em algumas grandes.
Em2005,aNeoviaadquiriua
DirecNet, uma empresa maior
de São José dos Campos, que
tinha freqüências para explo-
rar o serviço no Estado de São
Paulo.Atéentão,usavafreqüên-
cias livres para prestar o servi-
ço, que não exigem licença da
AgênciaNacionaldeTelecomu-
nicações (Anatel).
Presenteem52municípios, a
Neovia tem 33 mil assinantes.
Pode parecer pouco perto dos
1,6milhão de clientes que temo
Speedy da Telefônica, mas a
Neovia é a maior empresa de
WiMax da América Latina.
“Quenósconhecemos,sóaClea-
rwire, dos Estados Unidos, e a
Unwired, da Austrália, são
maioresqueaNeovia”, afirmou
Maurício Coutinho, presidente
da companhia. “Cobrimos dois
terços do PIB do Estado emais
dametade da população.” ●

ÂNIMO–Romãoe Icizuca: ‘Éempolgante trabalhar comtecnologia’
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POTENCIAL–CarlosBarrosoeMaurícioCoutinho, daNeovia, apostamnatecnologiaWiMax,chamadadequartageraçãodascomunicaçõesmóveisnosEstadosUnidos
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100,7 milhões
era a base de celulares noBrasil
em janeiro

80,58%
dos telefonesmóveis do País
erampré-pagos

15,14%
foi o crescimento acumulado pela
base de celulares em 12meses

5,7 milhões
é o que havia noBrasil em
acessos de banda larga no fim do
anopassado.

40,1%
foi o crescimento domercado de
banda larga em2006

3,6%
era a participação demercadode
tecnologias fixas de comunicação
sem fio, como a internet via rádio

Existe muito
espaço a ser
ocupado em
software móvel
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