
fundaram a empresa de serviços de
mapeamento ProMaps, em agosto de
2007.0 primeiro deles trazia o
conhecimento do setor de mapas da
Imagem, empresa tradicional nesse
segmento. O segundo vinha com a
experiência em administração. E o
terceiro, como não poderia faltar, era
um investidor disposto a entrar nesse
negócio. Apesar de trazer boas
oportunidades para ganhar dinheiro,
o mercado de aplicações geográficas já
nasce exigente. Entrar nele exige
profissionais com vasto conhecimento
em programação e envolve custos altos
com infra-estrutura. "Usamos um banco

de dados da Oracle e uma solução de
storage de 50 terabytes da IBM. Além
disso, nenhuma das estações de
trabalho da empresa tem configuração
inferior a processador de dois núcleos
e 2 GB de memória", diz Adriano
Junqueira, sócio da ProMaps.

Baseada em São José dos Campos,
interior de São Paulo, a ProMaps
começou com quatro funcionários.
Menos de um ano depois, saltou para
51, o que exigiu até uma mudança de
prédio. Junqueira é o sócio-gestor da
empresa e conta que, até hoje, foram
investidos 11,5 milhões de reais, sem
expectativa de retorno imediato. O
faturamento para este ano está
estimado em 4,5 milhões de reais.



Os produtos da ProMaps vão desde
serviços de localização de endereços
até mapas de alta precisão, voltados
a empresas que querem montar uma
rede de fibra óptica numa cidade ou
fazer obras em locais desconhecidos,
por exemplo. Entre seus clientes
estão seguradoras e companhias de
telecomunicações, rastreamento de
veículos e geomarketing. Segundo
Junqueira, o custo com pessoal
especializado é o que mais pesa.
"Cinqüenta por cento do nosso quadro
é formado por programadores, 35%
por profissionais de TI e 15% de vendas
e marketing", afirma. Outra parte dos
gastos vai para a equipe de campo que
coleta informações. A ProMaps oferece
endereçamento para 3,2 mil cidades,
incluindo algumas em outros países
da América do Sul.

MASHUPS NÃO BASTAM
"A questão dos mashups já está
desenvolvida. Qualquer um com acesso
à internet pode criá-los", afirma Marcelo
Quintella, gerente de produto do Google
Maps. De fato, um profissional disposto
a estudar os manuais do Google Maps
pode fazê-lo. A API desse serviço está
disponível gratuitamente. Mas a licença
de uso não permite, por exemplo, criar
aplicações pagas com ela. Por isso, o
foco das empresas que atuam nessa
área está no mercado corporativo. Um
dos exemplos é o Apontador MapLink,
originado da fusão entre duas das
principais empresas de mapas online no
Brasil. Em 2007, elas faturaram, juntas,
10 milhões de reais e a expectativa é de
crescer 80% neste ano. "Noventa por

cento da receita da companhia vem de
projetos corporativos de aplicações com
mapas. Dez por cento, de publicidade
e links patrocinados", diz Rafael
Siqueira, CTO da holding e fundador do
Apontador. Os serviços oferecidos vão
de 500 reais a 600 mil reais por ano.

MERCADO MÓVEL
Com a popularização dos celulares
com mapas, outra oportunidade é o
desenvolvimento de aplicações móveis.
Quando a Kwead - originalmente uma
empresa de marketing e publicidade
digital - decidiu investir num software
de mapas para celulares, nem a API do
GoogleMaps era liberada ainda. Isso foi
em 2005, e o nome dado ao aplicativo
foi U.find (wap.ufind.com.br). O serviço
está na versão 1.5 e conta com 12 mil
usuários. Nele, além de localização
de endereços, é possível ter
informações sobre trânsito, clima
e presença de bares, restaurantes e
hotspots em São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Porto Alegre.

De acordo com Eduardo de Souza,
sócio da Kwead, a empresa investiu
1,3 milhão de reais nos últimos 30
meses. Boa parte dos aportes vai para
a compra de hardware. "Precisamos
testar o aplicativo em todas as
plataformas, seja Symbian, BlackBerry,
Windows Mobile ou Linux", diz Souza.
O retorno começa a aparecer agora,
três anos depois, conta ele. A maior
parte do faturamento vem de projetos
corporativos. No caso do U.find,
um serviço gratuito, a receita sai de
publicidade, mas ainda é uma parte
pequena da receita da empresa. O
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