
Profissionalização na gestão ainda é um desafio para as empresas locais  
 
Para o presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), Rui 
Gonçalves, o momento do pólo tecnológico de Florianópolis exige um "choque de gestão". 
"Temos excelentes produtos que precisam ser trabalhados para ganhar mercado no país e no 
exterior. É hora de dar um salto. Por isso, profissionais com experiência em grandes centros, 
boa rede de contatos e visão mais ampla são muito bem-vindos", considera. Um dos projetos 
da Acate é implantar gradualmente conceitos de governança corporativa, já que o modelo mais 
comum no pólo é de empresas administradas pelos próprios fundadores -que certamente 
entendem de tecnologia, mas nem tanto de gestão.   
 
Enquanto essa transição está em andamento, raramente as oportunidades para executivos em 
Florianópolis surgirão no formato tradicional- um emprego com carteira assinada e um pacote 
atraente de benefícios-, pois a maior parte das empresas de tecnologia da região ainda são de 
pequeno porte. "O momento atual é perfeito para quem chega com espírito empreendedor, 
interessado em participar de projetos promissores. É preciso ter mentalidade de sócio, e não 
de empregado", considera Rui.   
 
É o caso do economista carioca Marcelo Cazado, 36 anos, que se mudou para Florianópolis há 
um ano, depois de 15 anos de carreira em multinacionais como Accenture e Coca-Cola onde 
ocupou o cargo de gerente de inovação e foi premiado mundialmente por três anos 
consecutivos na Six Sigma Expo, promovida pela Coca-Cola Company em Atlanta. Com 
mestrado na Inglaterra e participação ao longo da carreira em projetos internacionais nos 
Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia, Cazado vislumbrou na ainda pacata capital 
catarinense a oportunidade de criar um negócio: a Floripa Angels, cujo objetivo é atrair 
investidores para as empresas de tecnologia da cidade. "Selecionamos os 15 negócios mais 
promissores do setor e agora e estamos à procura de parceiros que não queiram apenas 
colocar dinheiro nessas empresas, mas que participem efetivamente da gestão. É isso que vai 
fazer o pólo local decolar de vez", considera.   
 
Desde que conheceu Florianópolis, ainda na adolescência, ele sonhava em se mudar para a 
cidade entre outras razões, porque adora surfar. Mesmo com a agenda recheada de reuniões e 
outros compromissos relacionados ao novo negócio, além da obrigação de aproveitar a rede de 
contatos para prestar consultoria e manter a reserva de dinheiro, ele reduziu um bocado a 
carga de viagens e tem conseguido cair no mar entre uma e duas vezes por semana. "Estou 
muito feliz por ter conseguido me livrar a tempo das ´algemas de ouro´ que os grandes 
centros oferecem: salários e benefícios tão bons que você fica preso a eles, como se não 
houvesse alternativa", diz.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 out. 2008, Eu & Investimentos, p. 
D10. 
 


